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Pregătite temeinic și din vreme, unitățile agricole socialiste au fo
losit intens puținele zile de pînă acum favorabile executării lucrărilor 
agricole de primăvară. Din datele primite de Consiliul Superior al Agri
culturii de la consiliile agricole regionale rezultă că pînă la 4 aprilie 
suprafețe mai mari au fost însămînțate în regiunile Dobrogea, Banat, 
București, Crișana și Oltenia. In Banat, sfecla de zahăr a fost semănată 
pe mai mult de 80 la sută din suprafața prevăzută, iar în Crișana — pe 
aproape 70 la sută. Mazărea a fost însămînțată în proporție de 80 la sută 
în Dobrogea, peste 70 la sută în Banat și 57 la sută în Crișana. In ultima 
săptămînă au continuat mai intens plantările de pomi. Ele au fost exe
cutate pînă acum pe o suprafață de 8 000 ha. în unele regiuni a început 
și plantatea viței de vie. Au continuat de asemenea lucrările de îngrijire 
a viilor și livezilor. Concomitent cu aceste acțiuni au fost executate pe 
terenurile zvîntate lucrări de îngrijire a semănăturilor și de întreținere 
a ogoarelor de toamnă, arături de primăvară, fertilizarea terenurilor, îm
bunătățirea pășunilor și fînețelor naturale.

In anul acesta, lucrările agricole de primăvară au început mai tîrziu 
din pricina timpului rece și precipitațiilor căzute în toate regiunile. 
Există însă condiții pentru ca pregătirea terenului și semănatul să se 
facă la vreme și la un nivel agrotehnic corespunzător. Aceste condiții 
— mijloace mecanizate mai multe decît în anul trecut, ogoare de toamnă 
efectuate pe cea mai mare parte din terenurile ce se seamănă în pri
măvară, asistență tehnică asigurată în toate unitățile agricole socialiste 
și măsurile organizatorice pentru pregătirea din vreme a campaniei 
agricole de primăvară — trebuie judicios folosite în vederea scurtării 
perioadei de însămînțare. Deoarece perioada de semănat a culturilor 
din prima epocă va coincide în mare măsură cu semănatul porumbului 
și a altor culturi din epoca II-a, este necesar să se folosească din plin 
zilele prielnice și mijloacele de lucru pentru ca lucrările să poată fi 
terminate la timp. Este necesar să se ia măsuri pentru ca arăturile și 
semănatul să se facă chiar pe porțiuni de tarlale unde terenul este mai 
zvîntat. Se recomandă în primul rînd urgentarea însămînțării mazărei, 
borceagului, trifolienelor, sfeclei de zahăr, inului, cînepei, florii-soarelui 
și cartofilor. Munca în unități trebuie astfel organizată încît să se facă 
paralel toate pregătirile pentru semănatul la vreme al porumbului și să 
continue mai intens plantarea pomilor și viței de vie, semănatul lequ- 
raelor în cîmp, precum și amenajarea terenurilor destinate culturii ore
zului. în atenția consiliilor agricole regionale și raionale, a conducerilor 
unităților agricole socialiste trebuie să stea permanent grija pentru fo
losirea fiecărei zile bune de lucru și a tuturor mijloacelor existente în 
unități pentru grăbirea însămînțărilor și respectarea regulilor agro
tehnice. (Agerpres)

Pe ogoare
DOBROGEA Gospodăriile a- 

gricole de stat 
din cadrul trustului G.A.S. Constanta 
și peste 100 de gospodării colective 
din regiunea Dobrogea au terminat 
însămînțarea culturilor din epoca I. 
Lucrătorii de la G.A.S. Topraisar, 
Costache Burcă, Mircea Vodă, Moș
neni, Tortomanu și colectiviștii din 
comunele Valu lui Traian, 23 August, 
Tuzla, Pecineaga, Agigea au termi
nat printre primii această lucrare. In 
întreaga regiune au fost însămînțate 
pînă acum aproape 80 000 ha, adică 
peste 42 la sută din suprafețele des
tinate culturilor din această epocă.

BUCUREȘTI Folosind zilele
--------------- bune de muncă 

după ultimele ploi, membrii gospo
dăriei colective din comuna Ion 
Roată, raionul Urziceni, au și însă
mânțat 65 ha. cu mazăre, 120 ha cu 
sfeclă de zahăr, 12 ha cu borceag și 
20 ha cu ceapă. Totodată, colecti
viștii din această comună acordă o 
deosebită atenție întreținerii semă
năturilor. (De la Ion Glodeanu, co- 
resp. voluntar).

OLTENIA Gospodăriile a-
gricole colective 

din regiunea Oltenia insămînțează 
anul acesta cu porumb peste 285 000 
ha. Pe cea mai mare parte din a- 
ceastă suprafață — aproape 246 000 
ha — ele vor insămînța printre po
rumb, fasole și dovleci. Culturile in
tercalate de porumb și fasole vor 
ocupa o suprafață de aproape 
două ori mai mare decît anul 
trecut, iar cele de porumb și dovleci 
cu peste 23 000 ha mai mult.

Un succes al oțelarilor reșițeni
în luna martie, colectivul oțelărîel Martin de la Combi

natul siderurgic Reșița a dat cea mai mare producție de 
oțel elaborat vreodată aci într-un asemenea interval de timp, 
depășindu-și simțitor sarcinile de plan. Succesul oțelarilor 
reșițeni se datorește aplicării unor măsuri tebnico-organiza- 
torice care au dus la utilizarea mai bună a agregatelor side
rurgice. îmbunătățirea rețetelor de dozare a încărcăturii pe 
șarjă și modificarea corespunzătoare a regimului termic în 
cuptoare a permis sporirea indicilor de utilizare a 
cuptoarelor cu 5,8 la sută față de plan. Un rol important 
l-au avut măsurile luate în vederea reducerii duratei de 
reparare a agregatelor, asigurării aprovizionării ritmice a 
oțelăriei cu materii prime, precum și acțiunile întreprinde
rilor și organizațiilor de tineret de la orașe și sate care au 
trimis oțelarilor reșițeni cantități sporite de fier vechi.

(Agerpres)

Noi agregate energetice în montaj

în centralele electrice din a- 
p^opierea unor mari orașe in
dustriale se află în montaj noi 
agregate energetice menite să 
contribuie la sporirea capacită
ților de produejie. La termo
centrala Grozăvești au început 
lucrările de montaj a unui ca
zan de 420 tone abur pe oră 
și se fac pregătiri în vederea 
instalări' unui turbogenerator 
de mare capacitate. Prin darea 
în exploatare a acestor agre
gate va spori capacitatea de 
abur necesară termoficării

noilor cartiere de locuin
țe ale Capitalei și de energie 
electrică. Un cazan de mare ca
pacitate se află în curs de in
stalare și la termocentrala Paro- 
șeni. Tot aici se pregătesc lu
crările pentru montarea unui 
turbogenerator de mare capaci
tate și a încă unui cazan. Lu
crări asemănătoare se fac în 
prezent la termocentralele Brazi 
și la cele ale orașelor Timi
șoara, Arad și Reșija.

(Agerpres)

Pentru vizitatorii stațiunilor de odihna
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn

teii“). — In primele 3 luni 
ale anului, în stațiunile bal- 
neo-climateiice de pe Valea 
Prahovei și-au petrecut con
cediul de odihnă și trata
mente 13 400 oameni ai mun
cii din întreaga țară. In a- 
ceeași perioadă, cabanele 
din masivele Bucegi și Ciu- 
caș au primit vizita a peste 
1 500 tineri și vîrstnici. In 
vederea sezonului de vară, 
întreprinderea regională a 
stațiunilor balneo-climaterice 
și sfaturile populare au luat

măsuri gospodărești pentru 
dotarea caselor de odihnă. 
In prezent se amenajează la
cul de acumulare Peleș-Si- 
naia și se plantează puieți 
de brad pe pantele abrupte 
din jurul căii ferate. între
prinderea de gospodărie o- 
rășenească Sinaia a fost în
zestrată cu autobuze noi 
care contribuie la îmbunătă
țirea transportului în comun 
între localitățile balneo-cli
materice de pe Valea Pra
hovei.

O IMPORTANTĂ ACȚIUNE A TINERETULUI Premieră
Colectivul Teatrului muzical 

din Galați a prezentat sîmbă- 
tă seara spectacolul cu ope
reta „Sărutul Cianitei“ de 
compozitorul sovietic Iuri 
Miliutin. La spectacol a fost 
prezent autorul operetei în
soțit de Gherase Dendrino,

I a Galați
vicepreședinte al Consiliului 
muzicii din Comitetul de 
stat pentru cultură și artă. 
Direcția de scenă a specta
colului este semnată de Pa
nait Victor Cottescu, artist 
emerit, laureat al Premiului 
de Stat.

Se lucrează la axa spirală a clasorului necesar sortării minereului. (La 
Uzina mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare).

(Foto : A. Carlojan)

In aceste zile, una din sarcinile 
cele mai importante ale oamenilor 
muncii din agricultură este însă- 
mînțarea culturilor furajere din 
prima epocă. Pentru a putea ter
mina. șemănituL acestor, culturi în
tr-un timp cit mai scurt trebuie 
folosite toate forțele și mijloacele.

Totodată trebuie executate o se
rie de lucrări pentru îmbunătăți
rea pășunilor și fînețelor naturale 
care constituie o însemnată sursă 
de furaje în această privință în 
multe locuri s-a acumulat o bună 
experiență.

Pentru tinerii din raionul Cîm- 
pina a devenit o tradiție ca în fie
care an să participe în masă la 
acțiunea de îmbunătățire a pășuni
lor și fînețelor naturale. Prin mun
că entuziastă, ei au curățat de 
lăstăriș, mărăcini, pietre mii de 
hectare de pășuni și finețe.

Exemple de participare largă a 
tinerilor la acțiunea de întreținere 
a pășunilor se pot da din toate 
regiunile țării. Tinerii utemiști de 
la G.A.C. Recaș, regiunea Banat, se 
ocupă de mai multi ani de curăți
rea și supraînsămînțarea izlazului 
cu semințe de ierburi. Foarte im
portant este că ei au luat inițiativa 
de a transporta pe pășune mustul 
de grajd, un 
eficace pentru 
de iarbă.

Experiența
tașe arată că prin curățire, ingră- 
șare, supraînsămînțare, prin pă- 
șunat rational, producția de iar
bă a pajiștilor poate fi du
blată șl chiar triplată. Este ușor 
de imaginat cit de mare eficacitate 
ar avea generalizarea experienței 
înaintate pentru îmbunătățirea tu
turor pășunilor și fînețelor natu
rale, care în întreaga tară însu
mează peste 4 000 000 ha. O sporire 
a producției de iarbă cu numai 
2 000 kg la ha ar asigura obținerea 
în plus a unei cantități de 
16 000 000 hl lapte.

Iată de ce este important ca ac
țiunile întreprinse de tineri să pri
mească un puternic sprijin din 
partea organelor și organizațiilor 
de partid, a sfaturilor populare, a 
consiliilor agricole și a conduceri
lor unităților agricole socialiste.

îngrășămînt foarte 
creșterea producției

gospodăriilor frun

Pentru a 
bună hrănire 
lor, Consiliul 
tonal Miîscét, îndrumat 
de către comitetul raio
nal de partid, sprijină 
qospodăriile colective 
în sporirea producției 
de furaje. Jn acest scop 
am luat un șir de măsuri 
pentru însămînjarea la 
vreme a plantelor fu
rajere, din care o mare 
parte se cultivă prin li
vezi. Tnfrucît în raionul 
nostru pășunile 
rale constituie o 
principală de 
consiliul agricol acordă 
o mare afenție acțiuni
lor de îmbunătățire a 
acestora.

Anul trecut s-au exe
cuta* lucrări de curățire 
de arborele, de mără
cin' și pietre și de dis
trugere a mușuroaielor 
pe 3 500 ha pășuni și 
fînete. La efectuarea 
lucrărilor, care au con
tribuit la sporirea pro
ducției pășunilor și ti
netelor, au 
mi: de tiner: din raion.

In toamna trecută și 
în primăvara aceasta, 
consiliile de conducere 
ale qospodăriilor colec
tive din raion, sprijinite 
de organizațiile de par
tid și U.T.M., au pornit 
o largă acțiune de în
făptuire a unor astfel de

asigura o 
a animale- 
agricol ra-

natu- 
sursă 

furaje,

participai

nostru 

lucrări pe o suprafață 
de peste 8 000 ha. Pe 
mar" suprafețe se fac 
lucrări de îmbunătățire 
la G.A.C. Lerești (650 
ha), Boteni (600 ha), 
Schitu-Golești (100 ha).

O altă măsură în
treprinsă de consiliul 
agricol raional, cu spri
jinul activ al orga
nizațiilor U.T.M., este 
îngrășarea pășunilor și 
fînețelor. Anul trecut 
s-au împrăștiat gunoi și 
must de grajd, îngrășă
minte chimice pe supra
fețe mai mari de pășuni 
în comunele Dîmbovi- 
cioara, Rucăr, Bălileșfi, 
Mihăieșfi, Mioarele. A- 
nul acesta, 
pajiștilor se va 
pe 3 000 ha.

O lucrare 
tinerii aduc

fertilizarea 
extindă

la 
o 

fribufia prețioasă 
distrugerea buruienilor 
pînă la perioada de 
înflorire, pentru a îm
piedica înmulțirea lor 
prin seminje. Aceste lu
crări s-au efectuat anul 
trecut 
peste 
ca în 
peste
voie. în prezent, organi
zațiile U.T.M., împreu
nă cu celelalte organi
zații de masă din comu
nele raionului, înfăptu
iesc lucrări importanta

care 
con- 
esfe

pe o suprafață de 
6 000 ha, urmînd 
1963 să se facă 
fot unde va fi ne-

pe pășuni — eliberarea 
terenurilor de arbori și 
arborefe, scoaterea bu
tucilor și a" cioatelor, 
combaterea eroziunilor 
solului etc.

Multe organizații 
U.T.M. din gospodăriile 
colective și-au luat an
gajamente concrete pri
vind fertilizarea pășuni
lor și a fînețelor natu
rale. Organizația U.T.M. 
din brigada nr. 1 de la 
G.A.C. Stîlpen' s-a an
gaja* să execute lucrări 
de îmbunătățire a izla
zului pe o suprafață de 
30 hectare. Preocupări 
asemănătoare au și or
ganizațiile de U.T.M. 
din G.A.C. Poenari, Bă- 
lileșfi, Vlădeșfi, Aninoa- 
sa etc. Consiliul agricol 
raional Muscel va urmări 
cu atenție realizarea 
planului de măsuri pri
vind îmbunătățirea pă
șunilor. Toate acestea 
ne vor da pufinfa să 
obținem de pe pășuni
le și fînetele existente 
în raion 15 000—18 000 
kg masă verde la ha, 
adică produefii duble și 
chiar triple fafă de anii 
trecufi.

Ing. VASILE AVRAM 
președintele Consiliu
lui agricol raional 

Muscel, regiunea 
Argeș

Amenajări gospodărești
Direcția regională C.F.R. 

București a luat măsuri ca, 
la cele peste 500 de unități 
ale sale de pe traseele linii
lor magistrale, să se amena
jeze în acest an spații verzi 
cu arbuști și flori. In sta
ții și la cantoane se amena
jează peste 75 000 m p alei și

277 000 m p peluze cu gazon 
urmând a se planta puieți 
de conifere, arbori și ar
buști ornamentali. Materia
lul săditor este asigurat de 
pepinierele și serele sec
țiilor „L“ din cadrul direcției 
regionale. (De la Eugen Luban, 
inginer la Direcția regională 
C.F.R. București).

Turneul micilor artiști
TlRGU MUREȘ (coresp. 

„Scînteii“).— Zilele acestea 
formația de pionieri de cîn
tece și jocuri a Teatrului de 
Stat din Tîrgu Mureș sărbă
torește o aniversare : cinci 
ani de la înființare. Din pri
măvara anului 1958 pînă în 
prezent formația pionierilor

a prezentat numeroase spec
tacole in fața a zeci de mii 
de spectatori din orașele re
giunii. Micii artiști se află 
acum într-un turneu în ora
șele Miercurea Ciuc și Odor- 
hei. In programul pe care-l 
prezintă sînt cuprinse coruri 
clasice, cîntece de masă, cîn
tece pionierești.Cu productivitate sporită

Uzinei „7 Noiembrie” 
au depășit planul de 
primul trimestru al a- 
la sută. O mare parte

; H©TA^i
STAȚIA AUTOMATĂ „LUNA-4“ a trecut la o distanță de 8 500 km de supra

fața Lunei și îșl continuă zborul in jurul Pămintului pe o orbită alungită. A fost 
obținut un vast șl Important material experimental, aflat în curs de prelucrare 
și analizare. (Amănunte în pag. IV-a).

REBELIUNEA MILITARĂ DIN ARGEN
TINA a fost lichidată vineri seară prin 
predarea ultimei baze maritime — Puerto 
Belgrano. Capii rebelilor sînt toți dispă
ruți, iar numeroși ofițeri au fugit din 
țară.

UN GRUP DE PATRIOȚI VENEZUELIEN! 
a aruncat în aer la 5 aprilie instalațiile 
electrice ale postului de radio din Ca
racas „Radio Tropicale'. In aceeași zi, 
patrioții au incendiat un mare garaj din 
Caracas, la cîteva zeci de metri distanță

de palatul prezidențial. 20 de automobile 
aparținînd autorităților guvernamentale, 
printre care mașina personală a mi
nistrului de interne, Carlos Perez, au fost 
distruse.

LEOPOLDVILLE. Biroul Politic al Parti
dului solidarității africane din Congo a 
hotărît să întreprindă De lîngă secreta
rul general al O.N.U. un demers în fa
voarea punerii în libertate a lui Antoine 
Gizenga, deținut în prezent în insula 
Bolabemba.

ți I t 8 t e b une
Organizația noastră 

propus in planul său 
tiv important pentru 
măvară să participe activ la lucră
rile de îmbunătățire a pășunilor și 
fînețelor. Organizația noastră a mo
bilizat sute de utemiști, pionieri și 
alți tineri din comună la curățirea 
pășunilor de mărăcinișuri, tufișuri, 
pietre etc. La 17 martie, cu spriji
nul consiliului de conducere al gos
podăriei, s-a organizat o ieșire ma
sivă pe pășuni Utemiștilor și pio-

U.T.M. și-a 
ca un obiec- 
această pri-

comună li s-au alătu-nierilor din
rat și elevi de la Școala medie nr. 
4 din Oradea. Cei 250 de tineri au 
curățat, intr-o singură zi, mărăci- 
nișurile de pe 100 ha pășune.

Organizația noastră își propune 
ca și de aici înainte să participe la 
buna întreținere a pășunilor.

FLORIAN TORZOC 
secretarul Comitetului comunal 

Sîntandrei, 
Crișana

U. T. M. 
regiunea

Muncitorii 
din Craiova 
producție pe 
nului cu 3,7
din producția suplimentară a fost 
obținută datorită creșterii producti
vității muncii, ca urmare a înfăptui
rii sarcinilor din planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. în această 
perioadă s-a organizat montarea în 
flux tehnologic a semănătorii uni
versale S.U.-29, au fost mecanizate 
operațiile de refulat și nituit roțile 
de transport de la semănătoarea uni
versală, s-a trecut la forjarea în 
matrițe a unor repere etc. Prin tre
cerea la montajul în flux, acum se 
montează în același timp 7 în loc de 
6 semănători, iar în timpul ce se va 
economisi pînă la sfîrșitul anului 
prin forjarea în matrițe a unor re
pere de la remorca cisternă se pot 
monta 100 de semănători.

(Agerpres)

cara 
edu
care

naiul a neglijat să 
deschidă toate uși
le. Alteori, la un 
magazin, vezi aglo
merație în unele 
puncte, în timp ce la 
alte raioane stau

Nuxnorosl tineri «0Ä gospodăria aaîeaSvtt Data, Statua. «n executat lucrări 4« tauețlaer« pe pășune. El cm Împrăștiat mușu
roaiele șl au grăpat întrcxsjșa Baprafață d« fatal æ®4® t M. Cioc)

M o
M"' S»Ml

II

— Educatori 
vizibili ? Cum 
dicăî

Ne aflam la 
consfătuire cu cîfi-
va tovarăși experi
mentați în munca e- 
ducativă și unul 
dintre ei a rostit această expresie ciu
dată, l-am cerut lămuriri.

Zîmbind, tovarășul respectiv a spus 
că poate expresia e nefericit aleasă, 
în graba discuției, și a încercat să-și 
lămurească gîndul pînă la capăt.

Avem, zicea el, mii de oameni 
într-un fel sau altul se dovedesc 
cafori falentaji. E șeful de echipă
califică tinerii pe locul de muncă. E 
propagandistul, e agitatorul și este, 
desigur, pedagogul. Ba chiar și un 
simplu funcționar sau vînzător care în 
contactu1 cu publicul știe să dea un 
bun exemplu de comportare. Și mulfi 
alfii, ca să nu mai vorbim de părinți, 
care sînt datori să se arate educatori 
priceput!, dacă vor ca vlăstarele lor să 
ajungă oameni de nădejde. Lucrul prin
cipal zicea ei, este exemplul dat de 
oamenii înaintați ; și mai există, apoi, 
educația dată de cuvîntul tipărit.

— Dar, a adăugat omul zîmbind din 
nou, mai există și niște educatori invi
zibili. Mai bine zis, e vorba de lucruri 
pe care le vedem cu *o)ii ; numai că 
nu întotdeauna ne dăm seama că ele 
joacă un rol în munca educativă.

Pe măsură ce-șl dezvolta ideea, 
ne-am adus am'nte de o înfîmplare pe
trecută cu ani în urmă, cînd muncitorii 
unei vech' tipografii s-au mutat prima 
oară la „Casa Scînteii'. Unii, lucrînd în 
subsolurile sau mansardele pe care ca
pitaliștii le rezervau tipografiei, căpă
taseră un obicei prost. De cîfe ori a- 
veau mîna pl:nă de cerneală, se șter- 
geau de zid : era atî* de murdar, încît 
oleacă de cerneală nu mai confa. în 
prima zi a sosirii la „Casa Scînteii', u- 
nul dintre vechii tipografi și-a plimbat 
mîna peste noul perete. E mozaic, se 
poate spăla lesne cu apă, dar tovarășii 
lui l-au mustrat destul de aspru pentru 
aces* gest (ticut, firește, fără rea inten
ție, numai din obișnuință. Nu existau 
încă afișe sau instrucțiuni dar, după 
maghernițele în care 
combinatului socialist, 
vreun afiș, îi obligau 
altă atitudine. Zidurile 
re, cerînd c.urătenie.

Tovarășul care amintise de „educa
torii Invizibili- a dat țl el cîteva exem

lucraseră, sălile 
fără să poarte 
pe oameni la 

vorbeau singu-

ple, apoi diseufta s-a purta* spre 
aspecte. Detaliile materiale, cadrul, fe
lul cum știe un gospodar să organi
zeze lucrurile pot avea influentă asu
pra oamenilor, în bine sau în rău. Pu- 
tefi verifica lesne acest lucru 
sală de spectacole, de așteptare 
Acolo unde curățenia lasă de 
unii — deși n-au nici o scuză pentru 
asta — adaugă de la ei, cu inima ușoa
ră, un muc de (igară, hîrtii, resturi de 
mîncare. Același om însă, dacă se 
vede nu nurriBi într-un loc cum ar ti 
Sala- Palatului, dar chiar într-un cămin 
cultural modest, unde însă totul oglin
dește grija gospodarilor locului, va (ine 
mucul în mînă pînă găsește locul po
trivit unde să-l arunce.

Ne aflăm la o reuniune. Organiza
torii au pregătit de toate, dar sînt ne
mulțumiți de aspectul unor tineri. Dacă 
însă, pe lîngă sumele investite pentru 
decorarea sălii sau pentru bufet, ar fi 
avansat cîfiva le1 pentru o oglindă, 
pentru prezenta unei cîrpe la gardero
bă etc., fînărul nou sosit, văzînd cum 
cei veniti înaintea lui își controlează 
aspectul, s-ar fi simfit obliga* să pro
cedeze la fel. Să mergem la cîteva 
cantine. Oamenii, îndeosebi tinerii, se 
simt îndemnați să fia mai polificoși a- 
colo unda găsesc cuiere să-și a- 
gafe hainele și unda personalul știe să 
se comporta în mod exemplar. Există 
proști gospodari cara își scuză negli
jenta învocînd obiceiurile reia pe cara 
le-a^ avea unii salarîaji. Dar am văzut 
cantine da șantier care dezmințeau a- 
ceastă „teorie'. Oamenii veneau prin 
noroaie, dar dacă gospodarul locului 
se pricepuse să creeze o bună tradiție, 
să aibă la intrare cîleva grătare, să în
zestreze locul cu acele amănunte care 
vădesc grijă pentru om, chiar noii ve
niti, oameni încă necalificafi șl fără 
deprinderi muncitorești dovedeau în 
scurtă vreme că știu să aprecieze șl 
să respecte munca gospodarului.

Uneori, nici nu e nevoie da creat 
condiții speciale, trebuie numai ca cel 
ce răspund de instituția respecti
vă să-și facă datoria, lată un cinemato
graf în plin centrul Bucureșflulul : oa
menii sînt navoifl să se înghesuie șl 
să sa strecoare cu încetinitorul printr-o 
Ieșire Viguslă, numai pentru că perso-

într-o 
etc.

dorit,

vînzători în plus: 
responsabilul nu s-a priceput să găseas
că o soluție pentru a-i putea muta cu 
suplefe, după necesifafi.

lată o funcționară la un ghișeu, să 
zicem la o registratură. Dacă a știut 
să-și simplifice munca, s-o facă rapidă 
și practică, e o plăcere s-o privești : și 
parcă te simți și tu obligat să nu-i ră
pești din timp, să spui precis ce vrei, 
să nu încurci lumea, lată însă că alta 
dă lămuriri grăbite și incomplete, pe 
un ton plictisit : „Nu v-am spus așa, 
zice ea. trebuia să aduceți și actul 
cutare". Și doar era destul de simplu 
ca gospodarul locului să afișeze la loc 
vizibil cîteva dispoziții simple și clare I 
Cetățeanul, în loc sa fie obligat a re
veni de mai mulle ori, ar fi văzut în 
scris ce are de făcut, ar fi putut să-și 
noteze. Alteori însă, anunțurile necesa
re sînt înecate între zeci de înștiințări 
vechi, de care nimeni nu mai are ne
voie.

— Așadar, spunea educatorul, ar 
trebui să scriefi la ziar ceva despre ze
cile de lucruri mărunte și foarte diferita 
între ele care cîntăresc totuși, care dau 
omulu' deprinderi practice și îl in
fluențează în bine. Poate folosesc o 
expresie nepotrivită cînd le spun edu
catori invizibili sau poate că exagerez 
în unele privințe, dar uitafi-vâ la poar
ta unei întreprinderi : ordinea în care 
îșl lasă oamenii la intrare motocicle
tele și bicicletele, felul cum intră pe 
poartă, cum e organizat pontajul, felul 
cum arată dulăpioarele lor, toate astea, 
pe căi invizibile și greu de măsurat, 
au influenta lor. Cînd un om lucrează 
prost, desigur că ar fi o trăznaie să se 
scuze cu motivul că șoferul autobuzu
lui care l-a adus la lucru manipula gro
solan schimbătorul de viteze I Dar ca
drul contează ; un anumit stil de mun
că, o hală în care toate motoarele 
sună la unison parcă te obligă și pe 
fine, să nu permifi motorului „să cînte 
fals ; Iar dacă vecinii au dulăpioarele 
tinute în ordine, asta, pe căi nevăzute, 
poate lăsa urme pînă ți în viafa fa da 
acasă. Să scriefi deci la ziar un arti
col în care să amintiți că, pe lîngă lu
crurile principale ale educației socia
liste, țl „mărunțișurile' «stea au însem
nătatea lor.

SERGIU FARCAȘAN
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a celebrat sănătos viața : grafia 
calme ale mafernită|ii, puterea, 
luptători, pe care i-a figurat în 
și numește, Viața, o compoziție 
în care maestrul a desenat —

îndeplinirii planului
în uzina noastră, grupele sindi

cale își aduc contribuția la îndepli
nirea sarcinilor de plan, la tradu
cerea în viață a diferitelor măsuri 
tehnico-organizatorice ; ele militea
ză pentru creșterea productivității 
muncii în uzină, urmăresc îmbună
tățirea calitativă a producției. Cum 
au acționat și acționează grupele 
sindicale ?

La sectorul prelucrării mecanice, 
unele mașini și utilaje nu erau în
tr-o vreme iolosițe la întreaga lo<r 
capacitate. într-o consfătuire de pro_ 
ducție a grupei sindicale mai 
mulți muncitori au arătat rezervele 
care există la fiecare mașină. Un co
lectiv a analizat în amănunt fiecare 
utilaj din secție, încărcarea lui și 
cauzele nefolosirii la întreaga ca
pacitate. La indicația comitetului de 
partid au fost atrași în această ac
țiune și tovarăși din grupa sindi
cală de la serviciul tehnolog-șef. 
Măsurile luate au determinat într-o 
perioadă relativ scurtă o creștere 
simțitoare a indicelui de utilizare a 
mașinilor.

Comitetul sindical de secție acor
dă o atenție deosebită folosirii ra-

ționale a timpului de lucru. Șeful de 
echipă Alexandru Feher, de la ate
lierul de ascuțitorie, a propus ca 
ascuțirea cuțitelor de strung să se 
execute în mod centralizat. Propu
nerea, .discutată în prealabil în 
grupa sindicală, a fost însușită de 
comitetul de secție, care a recoman
dat conducerii sectorului să ia mă
suri pentru experimentarea ei. Ulte
rior, ea a fost aplicată.

Grupele sindicale participă activ 
la introducerea noului în producție, 
în primele zile ale anului curent, în 
uzina noastră a intrat în funcțiune 
o vopsitorie mecanizată. Uscarea se 
realizează într-o cameră tunel cu 
raze ihfraroșii. Noul mod de vopsi
re a pieselor contribuie la îmbună
tățirea substanțială a finisajului 
mașinilor, sporește productivitatea 
muncii.

Deși prezenta multe avantaje, din 
cauza unor defecțiuni de funcționare 
inerente oricărui început, vopsirea 
mecanizată a fost primită cu oare
care rezervă. Din inițiativa comu
niștilor din grupa sindicală s-au 
organizat consfătuiri și discuții de 
la om la om, s-au făcut demonstra
ții practice și comparații privind 
calitatea pieselor vopsite după ve
chiul sistem și după cel nou, s-au 
afișat panouri. în scurt timp oame
nii s-au convins de avantajele noii 
metode.

Acțiunea de ridicare a calificării 
muncitorilor se bucură de asemenea 
de sprijin din partea grupelor sin
dicale. Ele acordă o atenție deose
bită ridicării calificării tinerilor pro- 
veniți din rîndul absolvenților șco
lilor profesionale.

Iată cîteva aspecte din activita
tea grupelor sindicale din uzina 
noastră, desfășurată în sprijinul în
deplinirii la toți indicatorii a planu
lui pe anul în curs.

nr. 1—5 
o unitate 

expoziție,

Cooperativa „Mobilă și 
tapițerie” din Capitală 
are 86 de unități. în ca
lea Victoriei 
funcționează 
specială, eu
unde se pot face, la ce
rere, comenzi de mobilă ; 
celelalte unități — din
tre care o bună parte 
sînt specializate — exe
cută felurite lucrări : re
pară și recondiționează 
mobilă, montează per
dele, confecționează și 
repară jaluzele sau ru
louri, confecționează plă- 
pumi, saltele.

Lucrări la domiciliu și 
cu plata în rate. La ce
rere, unitățile cooperati
vei efectuează reparații 
și la domiciliul clienților. 
De asemenea, dacă 
loarea unei comenzi 
tinge 1 000 de lei — 
reparații, și 3 000 de 
— la lucrări noi, 
poate fi achitată și
rate lunare; la început 
plătește doar un avans 
reprezentînd 30 la sută 
dm suma totală. Măsura 
aceasta a fost bine pri
mită de cetățeni. Dovadă 
e faptul că numărul con
tractelor pentru executa
rea de lucrări în rate 
crește ; în anul 1962, va
loarea acestui fel de co
menzi s-a ridicat la peste 
8 000 000 lei.

va- 
a- 
la 
lei 
ea 
în 
se

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE

Dar tot se rup...“
în „Scînteia“ nr. 
în care era critl-

După apariția 
5832 a unei note 
cată calitatea necorespunzătoare a 
chibriturilor, Ministerul Economiei 
Forestiere — Direcția generală a pro
duselor finite din lemn — ne-a scris 
următoarele : „Materialul apărut în 
ziar a fost prelucrat cu toți munci
torii de la faza de secționat și con
fecționat, în vederea selecționării 
mai atente a buștenilor pentru bețe 
de chibrituri. Controlul tehnic de 
calitate din fiecare schimb a primit 
sarcina de a verifica și mai atent 
materia primă ce se introduce în 
fabricație, pentru ca aceasta să co
respundă din punct cîe vedere cali
tativ, eliminîndu-se astfel o mare 
parte din defecțiunile semnalate de 
cumpărători“.

Pregătiri pentru sezonul de 
vară la cooperativa „Aria apli
cată" din Capitală : coșulațe, 
poșete, pălării, bluze cu desene 
vii pentru litoral etc.

(Foto : R. Costin)

Din activitatea de deservire 
a cooperativei de specialitate

Eugen Roștaș, lăcătuș ; Gheorghe 
Petrescu, inginer ; Nicolae Dolha, 
președintele comitetului sindica
tului ; Vasile Bobiș, maistru —din 
postul de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii” de la Uzinele meta

lurgice „Unirea.”-Cluj

După cum bine se știe, 
clienții își pot alege stofa 
de mobilă și alte mate
riale din unitățile coope
rativei ;■ tot atît de bine 
însă pot comanda o lu
crare cu materialul cum
părat din comerț.

Mobilă de comandă și 
decorațiuni interioare. în 
ceea ce privește mobila 
de comandă — sufragerii, 
dormitoare, biblioteci, ca- 
napele-pat, banchete, fo
tolii etc. — termenele de 
livrare ajung pînă la 
100—120 de zile, procesul 
de fabricație a mobilei 
fiind mai îndelungat. De 
curînd, în cadrul coope
rativei a fost alcătuit un 
colectiv de specialiști 
care se deplasează, la ce
rere, la domiciliul clien
tului, pentru a întocmi 
schițe de mobilă, în func
ție de spațiul deținut și 
de preferințe, pentru a 
executa lucrări de deco
rațiuni interioare.

Spre a cunoaște cît 
mai bine cerințele popu
lației, conducerea coope
rativei a organizat con
sfătuiri cu numeroși ce-

care nu 
furnizează întotdeau- 

și culori-

tățeni. Ținînd seama de 
observațiile și propune
rile lor, s-au luat măsuri 
în vederea îmbogățirii 
sortimentelor de stofe în 
unități — deși trebuie 
spus că întîmpinăm și u- 
nele greutăți din par
tea întreprinderii „Arta 
Textilă”-Timișoara și 
țesătoriei de pe șoseaua 
Armatei Sovietice nr. 88 
din București, 
ne
na modelele
le solicitate. Tot ca ur
mare a unor sugestii, 
vom asigura ca în timpul 
verii, o unitate din Capi
tală să fie profilată pen
tru executarea transpe- 
ranteloi’ din hîrtie ondu
lată.

Cu toate aceste măsuri, 
care asigură o mai bună 
deservire a populației, în 
activitatea noastră există 
încă lipsuri. în primul 
rînd, în ce
respectarea cu strictețe 
a termenelor de livrare. 
Or, aceasta este o condi
ție esențială pentru a ne 
putea bucura de stima și 
încrederea cetățenilor. Ne

privește

străduim să organizăm 
astfel activitatea, să des
fășurăm o asemenea 
muncă educativă, încît 
cei care ni se adresează 
să găsească în unități oa
meni politicoși, atenți, 
plini de solicitudine, ca
pabili să le dea un sfat 
competent, care să nu-i 
amîne fără motiv și să 
execute lucrări de cea 
mai bună calitate.

Ne-ar fi însă necesar 
și un sprijin mai susți
nut din partea unor sfa
turi populare raionale, 
pentru a se asigura uni
tăților cooperativei spații 
corespunzătoare de lucru. 
De asemenea, cred că ar 
merita studiată posibili
tatea găsirii unor mij
loace mai lesnicioase 
pentru transportarea o- 
biectelor voluminoase de 
la domiciliul clientului 
la unități și invers.

îmbunătățind continuu 
condițiile de care dispu
nem, răspunzînd cerințe
lor populației, vom pu
tea asigura o deservire 
multilaterală, rapidă și 
de bună calitate.

NICULAIE NEDELCU
Președintele coopera
tivei „Mobilă și tapi- 

țerie“-București

ele-

Anestezie-reanimare. Două 
vinte aparent străine unul de 
tul, dar reunite astăzi pentru

tulburări 
înpe 

o- 
co-

în minute. Va reuși omul să-1 sal
veze pe om ?

Și „Odiseea“.«

Intr-un număr recent al zia
rului nostru am. publicat o 
scrisoare de mulțumire adre
sată unui grup de medici și 
asistente medicale de la Spitalul 
de urgență. „I. C. Frimu" pentru 
abnegația cu care au luptat timp 
de peste 50 de ore. în cadrul 
secției de reanimare a spitalului, 
pentru a. salva viața, unui om in
toxicat cu oxid de carbon. Publi
căm alăturat un reportaj despre 
serviciile de reanimare.

Primăvară. Un nor se scutură 
neașteptate. Șoseaua e acum 
glindă. Motociclistul gonește. O 
titură. Viraj. Motocicleta derapea
ză, se Izbește de-un copac, omul 
cade. E fără cunoștință.

Acum claxonul ambulanței mă
soară timpul. Luptă deopotrivă cu 
secundele : medicul însoțitor, acci
dentatul, șoferul. Pentru ei trei nu 
mai există primăvară, lumină, ore, 
ci doar un număr fix de secunde 
ireversibile.

Și totuși afară e primăvară. Cu 
puțină vreme înainte, motociclis
tul L. M. gonea pe șoseaua stră
lucitoare. Iar acum fața lui nu mai 
primește lumina. Hemoragia tre
buie oprită 1 Pierderea prea mare 
de sînge atrage după sine primej
dii numeroase.

Alte secunde ireversibile : o bu
telie de aragaz uitată deschisă a 
explodat, provocînd arsuri grave 
bătrînului T. P. (respirație grea, 
stare de mare agitație, dureri) ; 
încercînd să-și repare singură fie
rul electric, gospodina D. B. s-a 
electrocutat (stop cardiac : inima 
nu mai bate 1) ; tînărul P. R.,. îno- 
tînd într-o baltă, s-a încurcat în 
plantele agățătoare și s-a dus la 
fund (scos la mal, nu mai respiră); 
în timp ce se afla cu treburi într-o 
comună din Bărăgan, aproape de 
Fetești, D. C. s-a intoxicat grav cu 
oxid de carbon provenit de la o 
sobă (respirație neregulată, față 
congestionată, stare de comă).

De la hotarul acesta, al acciden
tului. pînă la celălalt hotar, fatal, 
este o distanță care se măsoară

cu- 
al- 

a 
defini cea mai tînăiă specialitate 
a medicinii. Dacă anestezia com
bate durerea (și durerea poate u- 
cide, la fel ca orice microb peri
culos), reanimarea reechilibrează 
funcțiile importante ale organis
mului, readuce la viață. Ce anume 
a hotărît destinul acestor două cu
vinte ?

Interesul pentru insensibillzarea 
bolnavului la durere există încă 
din cele mai străvechi timpuri. în 
„Odiseea“ lui Homer se pomenește 
de narcoză. în anul 1000 î. e. n., 
Charaka administrează în India o 
narcoză scurtă și rapidă cu al
cool. Hipocrate, Platon, Dioscu- 
rides, Plinius cunoșteau narcoza 
obținută prin administrarea de vin 
bolnavului. Dar abia progresul ști
ințelor medicale arată că durerea 
trebuie socotită ca o agresiunie a- 
supra organismului omenesc și că 
deci lupta împotriva ei trebuie 
dusă de un personal anume pre
gătit. Totodată pașii mari făcuți în 
tratarea multor boli, complexitatea 
aparaturii medicale moderne, în
mulțirea numărului de medicamen
te, toate la un loc stimulează crea
rea noii specialități : nu ne mai 
mulțumim cu simpla combatere a 
durerii, ci preîntîmpinăm și comba
tem orice agresiune asupra orga
nismului uman. Urmărim restabili
rea și menținerea în limite normale 
a funcțiilor vitale.

Dar cîte secunde ireversibile sînt 
înaintea noastră ?

Oxigenl
Omul a lipsit parcă din Timp. 

Acum accidentatul L. M. se află în 
afară de orice pericol. E în sala 
serviciului de anestezie-reanimare 
a Spitalului de urgență din Bucu
rești. I-a fost oprită hemoragia. 
Sîngele pierdut a fost înlocuit 
(peste două tone de sînge și plas
mă transfuzate de acest serviciu 
într-un singur an). Nu mal există 
primejdia ca inima și respirația să 
i se oprească.

în ce consta 
pericolul opririi 
respirației, a ini. 
mii 7 Slăbirea 
respirației sau 
încetarea el ar fl 
dus la lip3a oxi
genului în orga
nism. Or, oxige
nul este cel mai 
însemnat 
ment al vieții. 
Lipsa Iul pro
voacă 
care pot fl, 
scurtă vreme, fa
tale. Primul care 
suferă de pe 
urma absenței 
oxigenului este 
creierul (în 12 
minute ee pro
duc distrugeri 
definitive, orga, 
niemul consu- 
mlnd în acest 
răstimp oxigenul 
înmagazinat în 
corp). Dacă omul se mai și agită, 
contracția mușchilor consumă o 
cantitate mai mare de oxigen, re- 
ducînd astfel termenul limită al a- 
pariției distrugerilor ireparabile 
din creier : 6 minute 1 Dacă și ini
ma încetează să bată : 3—5 mi
nute 1

Oxigen 1 Sala de terapie inten
sivă are instalații ultra-moderne 
de administrat oxigen, de execu
tat aspirații. Spitalul este înzestrat 
cu o stație centrală, de unde oxi
genul ajunge prin conducte în 
sală. Medicul de serviciu dispune 
de un sistem automat de semnali
zare acustică și luminoasă, care 
dă alarma în cazul celui mai mic 
defect ivit la stația centrală.

In sala de terapie intensivă, cu
fundată în culori și tăceri odihni
toare, perdele de plastic despart 
rezervele, dominînd lumina. Cum 
înfruntarea dintre viață și moarte 
ține puțin, medicul anestezist-reani
mator este veșnic în criză de timp. 
Nici o mișcare în plus, nici o se
cundă pierdută. Nimic nu lipsește, 
totul este pregătit cu minuțiozitate 
și răspundere : truse de intubație 
de urgență, aparate de aerosoli,

1 ' 1
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Aparatură ultramodernă pregătită pentru a tace față 
marilor urgențe respiratorii. (Foto : M. Andreescu)

sonde și tuburi pentru alimentație 
artificială, defibrilator electric (pen
tru inimă), rinichi artificial, Tuso- 
mat (aparat de tuse artificială care 
înlătură obstacolele din interiorul 
căilor respiratorii), aparate de res
pirație artificială, de raze ultra
violete pentru sterilizarea aerului 
etc.

Bătălia aceasta, în care e folosi
tă o tehnică medicală modernă, se 
duce eroic, pe tăcute, în ciuda se
cundelor ireversibile.

Pe fișa accidentatului L. M. scrie: 
reechilibrat.

Hibernație artificială
înainte vreme, medicina nu cu

noștea specialitatea de anestezist- 
reanimator. Adesea chirurgul ope
ra presat de timp și se vedea ne
voit să întrerupă o operație prea 
îndelungată sau prea vastă ; nu-și 
putea concentra întreaga atenție a- 
supra tehnicii chirurgicale pe care 
o avea de mînuit.

Dar astăzi î Un exemplu : La Spi
talul T.B.C. al raionului 1 Mai a 
fost adus bolnavul G. G., cu o sep
ticemie gravă care intoxică pe rînd 
centrii nervoși, centrii vitali din

în sculptură, ma mult ca în oricare altă arfă, creația 
se înfățișează ca o formă directă a muncii ; ea este 
ges*, muncă aspră, uneori brutal fizică. Sculptorul fră- 
mînfă lutul, mîini-le lui mîngîie materia pe care o ating 
și mîiniie plugarului. Alteori strădania lui este o bătă
lie, în același timp afectuoasă și dură, cu lemnul și cu 
piatra, cu rezistența 'or mută. Ce omagiu mai potri
vit pentru un sculptor de valoare, decît acela care 
vede înfr-însul un mare muncitor ? Distincția pe care 
o reprezintă Ordinul Muncii sună deosebit de evocator 
atunci cînd răsplătește arfa sculptorilor.

Ea a vehîit să împodobească de curînd, cu semnul ei 
omagial, frei aniversări ale sculpturii noastre ; trei meș
teri cunoscuți, iubiți de publicul nostru, ne-au daț 
acum, prilej — la popasul acestor aniversări — să îm
brățișăm, într-o privire plină de căldură, activitatea lor 
statornică, neobosită, lată, la 75 de ani, maestrul COR
NEL MEDREA are îndărătul său peste cinci decenii 
de muncă spornică, luminată de un gînd armonios ; 
opere în care concizia nu alungă ingenuitatea simțirii, 
sculpturi care ne comunică un sentiment de frumoasă 
plenitudine. Creația sa 
adolescentei, bucuriile 
avkriul robust aJ unor 
pori riele sale. Așa se 
de la muzeul Medrea, 
ca într-un veritabil repertoriu de idei și de teme — 
motivele artistice urmărite de-a lungul anilor.

Epoca noastră l-a îndemnat spre noi realizări, el a 
plăsmuit portrete semnificative ale unor contemporani 
ori a evocat mar' prezențe ale artei universale : poetul 
Ovidiu. de pildă, un cap patetic, o operă de acută ten
siune. Și iată realizări mai ample, monumentul închinat 
lui 1907, țăranilor căzuți atunci, a căror luptă și jertfă 
sculptorul le-a transpus cu o noblețe sobră, bărbătească. 
Sau alte imagini, în care artistul caută a răsfrînge ne
mijlocit realitățile vremii noastre : de pildă chipul de 
Muncitor, expus acum cîfiva ani, plin de o frumusețe 
tînără în gest, în figură.

Cu o știință sigură, cu o înțelegere pătrunzătoare 
pentru claritatea decorativă a sculpturii și pentru armo
nia volumelor — astfel se arată ION IRIMESCU, în lu
crările care constituie izbînzile lui artistice. Multe din
tre înfăptuirile acestui sculptor valoros — care a îm
plinit de curînd 60 de ani — și-au dobîndit un loc 
sigur în patrimoniul artei noastre actuale. Să amintim, 
de exemplu, chipul frumos de țărancă, sculptura inti
tulată Floarea : un simbol de viață, grav și pur. în bron
zul unor asemenea
Miner sau Sudor, 
epocii noastre ; pe 
fate și energie.

Iar minerii făuriți 
fit tot acum cu Ordinul Munci', VIDA GÉZA 
împlinit 50 de ani — 
vădesc o forță generoasă, masivă. Ea se dezlănțuie în 
avîntu! îndărătnic al unui Dans din Oaș sau în imagi
nea Răscoalei, a țăranului izbmd porțile ce-i închideau 
apăsător existența ; ea pulsează în tăietura elocventă a 
volumelor, pe care sculptorul le cioplește în lemn. Din 
trunchiuri de. stejar, el desface forme pe care visarea 
sa le ghicește ascunse acolo. Cioplindu-le, el ne comu
nică un sentiment de viață descătușată și adîncă. Im
presia de vitalitate pe care o produce de obicei a- 
ceastă sculptură vine din admirabila identificare a. ar
tistului cu lumea, cu oamenii din jur. Izvoarele din 
care aria noastră soarbe tărie și sănătate sufletească 
sînt izvoarele vieții ; ale vieții celor mulți.

Noi cinemalo-
grafe sătești

CORNEL MEDREA

DAN HAULÏCA

ION IRIMESCU Floarea

VIDĂ GÉZA

imagini, în portretele sale, Oțelar, 
se află un miez sufletesc propriu 
aceste figuri se poafe citi demnl-

de cel de-aî treilea sculptor răsplă- 
care a 

minerii ori țăranii săi de neuitat,

Spectacole ale artiștilor amatori
în întreprinderile și instituțiile 

raionului Muscel funcționează 4 
cluburi, 25 săli de cultură, 9 cine
matografe și 70 de biblioteci. O parte 
din acestea sînt organizate în par
chete și la gurile de exploatare fo
restiere, la mine etc. în ultimii ani 
a crescut numărul muncitorilor care 
fac parte din formațiile culturale de 
amatori, organizate la locurile de 
muncă. Brigăzile artistice de ama
tori din raion au prezentat în ulti
mele trei luni peste 100 de pro
grame la care au participat circa 
60 000 de spectatori. (De la Nicolae 
Mitrofan, coresp. voluntar).

bulbul rahldian. Respirația, circu
lația încep să sufere modificări 
care anunță decesul iminent. Bol
navul este ținut trei săptămîni în 
sala ăe reanimare : oxigen, medi
camente care să-i stimuleze respi
rația și circulația sîngelui, hrănire 
artificială (bolnavul primește în 
fiecare clipă tot ceea ce organis
mul, fără nici o posibilitate de 
reacție spontană, are nevoie). Se 
cîștigă timp pentru tratarea infec
ției : .antibiotice, intervenție chirur
gicală etc. Astăzi G. G. se află din 
nou printre tovarășii săi. Alt exem
plu : serviciul de anestezie-reani
mare de la același spital, colabo- 
rînd cu sanatoriul Balotești, a con
tribuit la rezolvarea cu succes a 
cazului tinerei D. G. de 19 ani care 
urma să fie supusă unei operații 
deosebit de complicate. în timpul 
intervenției chirurgicale, ambii plă- 
mîni ai bolnavei trebuiau să fie 
practic scoși din funcțiune. în a- 
ceste condiții, misiunea medicului 
anestezist-reanimator era să asi
gure rezistența și deci viața orga
nismului. Cum s-a realizat lucrul a- 
cesta 7 Prin hibernație artificială. 
Medicul specializat în anestezie- 
reanimare a redus temperatura 
bolnavei pînă la 30 de grade, aco- 
perindu-i în întregime corpul cu 
gheață, administrîndu-i medica
mente, asigurîndu-i artificial respi
rația. Deși anevoioasă și îndelun
gată, operația a izbutit. Asemenea 
intervenții 
neconceput 
nesteziei și moderne.

Jules Verne 
un erou ca

chirurgicale erau de 
înaintea existentei a- 
reanimării

*•
în urmă cu decenii, 

prezenta cititorilor săi 
Nathaniel Faithburn, din povestirea 
„în secolul XXIX", care se lasă 
„congelat din dragoste pentru ști
ință”. Astăzi, unii biologi care se 
ocupă de problemele fiziologice 
ale cuceririi spațiului interplanetar 
șl interstelar propun ca viitorilor 
cosmonauți porniți cîndva spre aș
trii îndepărtați care nu pot fi atinși 
decît după mulți ani de zbor să li 
se scadă temperatura corpului, ast
fel încît metabolismul lor să se în
cetinească pînă la extrem, deter- 
minînd conservarea aproape neli
mitată a organismului astronauți- 
lor, eliberîndu-i în cea mai mare 
parte de robia factorului „timp'1.

Fantezie 7 Realitate ?
Alături de energia atomică, de 

zborurile cosmice, de cibernetică, 
epoca noastră înscrie pe orbita sa 
în folosul omului, și anestezia-rea- 
nimarea.

MIHAI STOIAN

CONSTANȚA 
(redacția ziarului 
„Dobrogea no
uă").— Recent, 
colectiviștii din 
comuna Vulturu, 
raionul Hîrșova, 
au asistat la pri
mul spectacol ci
nematografic din 
comună. Noi ci
nematografe să
tești au mai 
fost înființate în 
acest an în alte 
6 localități, prin
tre care Bei- 
bugeac, raio
nul Tulcea, Răz- 
boieni. raionul 
Hîrșova, Cea- 
murii a de Jos, 
raionul Istria. In 
prezent, numărul 
cinematografelor 
sătești din regiu
nea Dobrogea es
te de 170.

Ol®
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R.P. Romîne: Coppellia — (orele 11). 
Boris Godunov - (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă: Mam-zelle Nitouvhe
— (orele 10,30): Intîlnire cu dragostea 
(orele 19,30). Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“ (Ateneul R.P. Romîne): Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist: Ion Volou — (orele 11). Teatrul 
Național „I L. Caragiale“ (Sala Come
dia). Vizita bătrînel doamne — (orele 
10); Febre — (orele 15); Poveste din Ir
kutsk — (orele 19,30). (Sala Studio): Ma
șina de scris - (orele 10); Siciliana — 
(orele 15); Ancheta — (orele 19,30). (Sala 
Palatului R.P. Romîne): Mașina de scris
— (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Maglieru): Frații Karamazov — (o- 
rele 10), Vlaicu Vodă — (orele 15,30); Cio- 
cîrlia — (orele 19.30). (Sala Studio): Bă
ieții veseli — (orele 10,30); Bucătăreasa
— (orele 16); Patru sub un acoperiș — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (bd. Schitu Măgureanu nr 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 10); O sin
gură viață — (orele 19,30). (Sala Studio
— str. Alex. Sahia nr. 76): Tache, lanke 
și Cadîr — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret șl copii (Sala C. Miile): O felie 
de lună - (orele 11); In fiecare seară 
de toamnă — (orele 20). (Sala Liberta
tea): Emil și detectivii — (orele 10); Mis
terul cizmei — (orele 16). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Giuleștl: Băiat bun, dar,„ 
cu lipsuri — (orele 10); Vecini dc apar
tament — (orele 15); Măria sa bărbatul
— (orele 19,30) Teatrul Evreiesc de Stat: 
Recital de dansuri, versuri șl ' 
populare evreiești — (orele 11); Cei doi 
incăpățînați (premieră — (orele 20) Tea
trul satiric, muzical ,C. Tănase“ (Sala 
Savoy): Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
Victoriei): Ocolul pămîntului In 30 de 
melodii — (orele 20). Institutul de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale“ (Studioul de teatru — str. 30 De
cembrie nr 9); Ani de Drihegia — /orele 
10,30): Spectacol Shakespeare — (orele 
20). Teatrul regional București: Mielul 
turbat — (orele 20). Ansamblul de eîn- 
tece și dansuri al C.C.S.: Balada patriei
— (orele 20). Circul de stat : Spectaco
lul primăverii — 'orele 20).

terna cu amintiri: Republica (9,30; 11.15» 
13; 14,15; 17; 19; 21), 1. C. Frimu (9.30 ; 
11,15; 13; 15; 17; 19; 21). Rebelul — rulea
ză la cinematograful G. Coșbuc (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Omul merge dupa 
soare ; rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12; 15; 17; 19; 21). Tineretului 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Un erou în 
papuci: București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16,30; ........
21), ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17, 
21). 1 Mal (10,45; 13; 15,15; 17,30;
Noapte necruțătoare — rulează 
cinematografele Elena Pavel (10 ;
15; 17; 19; 21), 23 August (10 ;

cîntece

CINEMATOGRAFE : Cartagina tn flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14> 16.30; 19; 21,15). Lan-

18,45; 
131 

20). 
la 

12 ;
......................... _ . . 12 I 

14,15; 16,30; 18,45; 21), Alex. Sahta (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Povestea anilor înflăcă
rați — cinemascop: Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
14, dună-amiază 16; 18,15; 20,30). Bunica 
Sabella: Central (9,45; 12; 14,15; 18,30; 
18,45; 21). Luceafărul (10,30; 16; 18,15;
20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiunea pentru copil și tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,oo — Emi
siunea pentru sate. In jurul orei 14,45 —> 
transmisie de la stadionul Republicii; în- 
tîlnirile de fotbal dintre echipele Dinamo 
București — Dinamo Bacău și Steaua —■ 
Steagul Roșu Brașov. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,15 — Cîntă Ma
ria Butaclu-Dragu, Marla Ciobanu, Ion 
Bogza, Tudor Heica și o formație instru
mentală condusă de Tudor Pană. 19,45 — 
Filmul artistic „Marile speranțe". 21,50 — 
Cîntă sextetul instrumental condus de 
Horia Ropcea. Soliști: Margareta Pîslaru 
șl Florin Dorian, in încheiere : Buletin 
de știri.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 3, 9 și 

10 aprilie. In țară : Vreme relativ căl
duroasă cu cerul variabil. Temporar 
noros. Vor cădea ploi locale mal ales în 
sud-vestul țării. Vint slab pînă la potri
vit. Temperatura staționară. Minimele 
vor fl cuprinse între zero grade și 10 
grade, maximele între 10 și 20 de grade.

In București: Vreme rçlatlv călduroasă, 
cu cerul variabil, temporar noros. Vînt 
slab pînă la potrivit, Temperatura sta
ționară.
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Portret de muncitor Primăvara în munții Făgăraș Flamingo

Foto-amatorii uzineiPe scurt DIN TOATĂ TARA

■ 11x1

decurg din hotărîrile. celei 
ședințe a Comitetului EXe- 
C.A.E.R., a adoptat reco- 
în domeniul

Vesti din tarile

Complexe 
studențești

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru construcția de mașini

tru o serie de ramuri ale economiei 
naționale, a examinat probleme or
ganizatorice și alte probleme. ' Au 
fost aprobate o nomenclatură unita
ră și un sistem unitar de indicatori 
tehnici-economici în construcția de 
mașirii’’ și în metalurgia prelucră
toare.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile R. P Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P.

specializării Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare

PRAGA 6 (Agerpres). — De la 26 
martie la 3 aprilie, în capitala 
Cehoslovaciei a avut loc o ședință 
ordinară a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru construcția de ma
șini.

Comisia ä elaborat măsurile pen
tru asigurarea -îndeplinirii sarcini
lor care 
de-a 4-a 
cutiv al’ 
mandări 
producției de mașini și utilaje pen- și Uniunii Sovietice.

forestier din 
s-au deschis 
de calificare, 

motoriști de fe- 
sor-

CURSURI DE CALI
FICARE PENTRU FO
RESTIERI. La centrul 
școlar 
Sighet 
cursuri 
pentru
răstraie mecanice, 
tatori și șefi de de- 
pozite-bușteni- Aceste 
cursuri, organizate de 
Ministerul Economiei 
Forestiere, sînt urmate 
de aproape 100 de mun
citori forestieri din di
ferite regiuni ale tării.

PENTRU 
Construc- 

au pre- 
douâ

LOCUINȚE 
MUNCITORI, 
torii bîrlădeni 
dat de curînd,
blocuri noi, avînd în to
tal 52 de apartamente. 
Un alt bloc cu 32 de a- 
partamente va fi 
dat zilele acestea, 
pînă la 1 mai a. c. 
3 blocuri. Aceste 
diri sînt situate în 
fierul de 
Fabricii 
(De la
mon, tehnician).

locuințe 
de 

Eliade

lecții și tricotaje selecțio
nate în cadrul celui de-al 
ll-lea concurs de îmbră
căminte pe țară, organi
zat de UCECOM. Miile 
de cetățeni care au par
ticipai la aceste prezen
tări au apreciat noile mo
dele create, făcînd nu
meroase propuneri pen
tru lărgirea gamei de 
rochii, mantouri, parde- 
sie, costume, balonseide, 
tricotaje.

ultima vreme colecția. 
Printre filmele didactice 
intrate recent în fon
dul arhivei se numără : 
„Coloranții organici de 
sinteză", „Semicond.uc- 
torii", „Oțelul”, Fonta“, 
^Centralele termo-elec- 
trice" ș.a„. care pot fi 
folosite de prof cori în 
cadrul lecțiilor cu teme
le respective. In 1962, 
secția de film didactic și 
științific a arhivei 
mărit colecția cu 
80 de titluri noi.

și-a 
peste

pentru 
noului

pl0- diologie. 
iar

încă 
olă- 
car- 

al 
rulmenți.

Solo-

NOI UNITĂȚI SPI
TALICEȘTI. La Galați 
a fost dată în folosința 
o policlinică 
constructorii
combinat siderurgic;. 
Au fost amenajate și 
dotate cu aparate mo
derne, cabinete pentru 
medicină internă, ra- 

stomatologie.
O.R.L., oftalmologie. O 
nouă policlinică, cu 
secții de boli interne, 
chirurgie, ginecologie, 
radiologie, stomatolo
gie, pediatrie, și altele, 
a fost dată recent în 
funcțiune . și în orașul 
Rîșnov din regiunea 
Brașov.„TURNEUL“ COLEC

ȚIEI DE MODELE. — Vre
me de două săpfămîni au 
avut loc în orașele Cluj, 
Craiova, Baia Mare și 
lași prezentări ale colec-’ Arhivei naționale de fil- 
ției de modele de con- me și-a mărit mult în

FILME DIDACTICE. 
Secția de film didactic, 
și științific din cadrul

CONSFÄTUIRI
CRESCĂTOARELOR 

DE PĂSĂRI. In toate 
raioanele și centrele . 'de 
comune din regiunea 
Galați au avut loc con
sfătuiri ale crescătoare
lor de păsări, organizate 
de comitetele și' comisii
le de femei. Au partici
pat peste 32 000 de co
lectiviste, dintre care, 
1 600 de crescătoare de 
păsări care au împărtă
șit din experiența lor. 
In discuții s-a subliniat 
în mod deosebit proble
ma folosirii raționale a 
incubatoarelor, crește
rea puilor pînă la 30 
de zile, îngrijirea zooi- 
gienică și asigurarea a- 
dăposturilor -pentru pă
sări.

ALE

La uzinele de tractoare din Brașov, numeroși muncitori, 
tehnicieni, ingineri sînt pasionați fotografi qmatori. Ei 
surprind noul la locul de muncă, figuri interesante de mun
citori, aspecte din frumusețile patriei. Cercul de foto ama
tori, care funcționează în cadrul clubului muncitoresc al 
uzinei, sprijină pe iubitorii fotografiei artistice. în cadrul 
cercului se țin lecții teoretice și practice în legătură cu 
tehnica fotografiei. Ei au la dispoziție aparate de mărit șl 
developat Comitetul sindicatului uzinei a amenajat pem 
tru amatorii de fotogratie și film două încăperi și un 
laborator dotat cu. utilajele necesare. Corespondentul „Scîn- 
teii’’ pentru regiunea Brașov ne-a trimis cîteva -din reali
zările foto-amatorilor uzinei pe care le reproducem mai sus.

în U.R.S.S., la laboratorul 
de electronică al Institutului 
unional de cercetări în dome
niul transporturilor . s-a con

struit o mașină electronică de-'âalcul care poate fi 
folosită la traduceri. Operatorulr-bațe la o mașină-de--- 
scris textul in limba respectivă, iar pe hîrtie apare 
simultan, traducerea în limba rusă. Mașina este le
gată de creierul electronic al instalației, care înre
gistrează ordinea, literelor cuvîntului respectiv și 
caută în „memorie” sensul cuvîntului, transmițîn- 
du-l mașinii de scris. Traducătorul electronic a ter
minat recent cursul de inițiere, îhsușindu-și 32'000 
de' cuvinte. Noua instalație: tehnică, de tradus, va 
ușura considerabil activitatea ’ inștițuielor de infor
mare științifică în alcătiiirea referatelor și adnota- 
țiilor necesare pentru o rapidă cunoaștere a lucră
rilor de specialitate apărute în diferite țări ale lumii;

în centrul . universitar Brno 
a fost dat în folosință un nou 
complex studențesc, format din 
patru aripi de clădire. în trei' 

locuiesc studenții, se află came-

I

Un nou oraș

Mitingul oamenilor muncii din Tokio

CINEMATOGRAFUL

poliției, dimpotrivă, se se obțin prin încurajarea

Că realizarea deplină a cascadei în 9
Vistula se va termina in decurs de 20

propuneri a delegației R. P. Romîne

xicomanii din S.U.A, 
pa-

energetice

O CARTE DESPRE FAMILIA CURIE

AFRICANE

I

16 ÎNTR-UN AN...

ci- 
de

pefiante din S.U.A., care 
— potrivit presei occi
dentale — beneficia de 
o adevărată „imunitate“ 
ce se explica prin legă-

La construcția barajului pentru irigarea unor terenuri din reaiunea 
Hascovo (R.P. Bulgaria).

cu. e.a Este suficient

Ziarul vest-german „Der Tag" 
tează o autoare în vîrstă de 24 
ani care dezvăluie secretul „creații
lor sale literare” : „într-un sin
gur an am scris 16 romane

transportă și „difuzo- 
rii” însărcinați cu vin- 
zarea mărfii. In Statele 
Unite există, denumirea 
„kilo-men”, . fra!lean ți

Lucrările Congresului 
Organizației Meteorologice Mondiale

lucrările ,ce- 
a cercurilor

Sesiune științifica studențeasca
Sîmbătă au început 

lei de-a X-a sesiuni
științifice studențești din Institutul 
de medicină- și. farmacie din Capi
tală. La lucrările sesiunii iau parte 
academicieni, membri corespondenți 
aj Academiei R. P, Romîne, profe
sori universitari, medici și studenți 
de la institutele 
macie din țară.

Cuvîntul de 
rostit de prof,
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, prorector al Institu
tului de medicină și farmacie diri 
București. Dr. Ion Lemnete, preșe
dintele Consiliului Uniunii asocia
țiilor studenților din institut, a vor-

bit în continuare despre activitatea 
de cercétare științifică ca factor im
portant’ în pregătirea profesională a 
studenților, 
comunicări 
täte.

Lucrările

de medicină și far-

desdhidere a fost 
dr. Ion Brukner,

Electrificări rurale

In organizarea Federației romîne de natație a început ieri la bazinul Flo- 
reasca o importantă competiție de înot denumită „Cupa selecționatelor de re
giuni’’. La întreceri au fost invitați înolători fruntași din regiunile București, 
Banat, Clu), Mures-Autonomă Maghiară etc. Concursul continuă astăzi — 
dimineața de Ia ora 10, iar după-amiază de la ora 17. în fotografie : maestrul 
sportului Alexandru Popescu, specialist în probele de fluture.

Zilele acestea lumina electrică s-a 
aprins. în încă două comune din Do- 
brogea și anume în Murighiol și 
Beștepe, raionul Tulcea. Cu acestea 
numărul comunelor și satelor elec
trificate în Dobrogea se ridică la. 
241. în alte 12 localități -printre care 
Corugea, Almalău, Rîmnicul de Jos 
etc. s-au efectuat de la începutul 
acestui an și pînă în prezent extin
deri de rețele electrice variind între 
1-2 kilometri. Concomitent cu aceste 
lucrări a început construcția unei li
nii de 15 kilovolți între comunele 
Ion Corvin și Vlahii din raionul 
Adamclisi, care vor alimenta cu e- 
nergie electrică încă 7 comune și 
sate.

împăduriri de primăvară
în regiunea Hunedoara se desfă

șoară lucrări de împăduriri de pri
măvară. Pînă acum s-au plantat cu 
diferite specii de rășinoase și foioase 
440 ha terenuri deluroase și degra
date de la poalele munților Apu
seni, Sebeșului, Poiana Ruscăi și Re
tezat. Silvicultorii din regiune exe
cută toate împăduririle din primă
vara aceasta, asigurînd o mai bună 
prindere și dezvoltare a arborilor. 
Totodată silvicultorii au scos din 
pepiniere și au pregătit în vederea 
plantării 15 330 000 puieți.

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASA
Campionatele mondiale de tenis 

de masă au continuat la Praga cu în
trecerile pe echipe pentru cupele 
„Swaythling" (masculin) și „Corbillon'' 
(feminin). Selecționata masculină a 
R. P. Romîne a susținut primul său 
mec! cu echipa Braziliei, pe carè a 
întrecut-o ,cu 5—0. Tinerii jucători ro- 
mîni Giurgiucă și Cobîrzan l-au în
vins în această înfîlnire pe campionul 
brazilian Ubiraci da Costa, cotat prin
tre primii zece jucători din lume. în 
cupa „Corbillon'', echipa feminină a 
R. P. Romîne a dispus dé reprezen-

Rugbîștii Griviței Roșii 
victorioși în Franța

PARIS 6 (Agerpres). — Formația 
bucureșteană de rUgbi Grivița Ro
șie și-a încheiat turneul întreprins 
în Franța, jucînd sîmbătă cu echi
pa din Auch, care activează în pil- ■ 
ma divizie a campionatului fran
cez. Practicînd un țoc deschis, 
epectaoulos. rugbiștii romîni au 
obținut victoria cu scorul de 11—0 
(8—0). Moraru și Teodorescu (cite 
o încercare) și Penciu (transforma
re și lovitură de pedeapsă) au în
scris punctele echipei romîne. Me
ciul s-a disputat pe ploaie și a fost 
urmărit de circa 3 000 de specta
tori.

tativa Austriei cu 3—0 (Pitică—Schar- 
fegger 2—1 ; Maria Alexandru—Wi- 
linger 2—0 ; Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu — Scharfegger, Wilin- 
ger 2—0).

Alte rezultate : Cupa „Swaythling* : 
R. P. Ungară—Australia 5—0 ; Japo
nia—R. P. Polonă 5—0; Iugoslavia— 
U.R.S.S. 5—0 ; Izrael—Grecia 5—2 ; 
R. P. Chineză—Danemarca 5—0 ; 
R.P.D. Coreeană—Indonezia 5—0. 
Cupa „Corbillon" : R. S. Cehoslova
că—S.U.A. 3—0 ; R. F. Germană— 
Anglia 3—2 ; Portugalia—Iugoslavia 
3—1 ; R.P.D. Coreeană—Italia 3—0 ; 
R. D. Germană—U.R.S.S. 3—1 ; Japo
nia—R. P. Bulgaria 3—1.

HANDBAL

Dukla - Dinamo

(Agerpres)

15-13
Sîmbătă seara la Paris, 

Dukla Praga și Dinamo 
și-au disputat finala . celei 
ediții a „Cupei Campionilor 
peni" la handbal (masculin). Întîlni-
rea a luat sfîrșit, după prelungiri, 
scorul de 15—13 
vlor cehoslovaci, 
conclus la pauză 
cheierea timpului
joc, scorul era de 13—13.

echipele 
București 
de-a 5-a 

éuro-

cu 
în favoarea sporti- 
Echlpa Dinamo a 
cu 10—5. După în- 

reglementar de

ATLETISM. Vineri au sosit la Havana 
atletele romîne Iolanda Balaș și Maria 
Diaconescu, La sosirea pe aeroportul 
din Havana, sportivele romîne au fost 
întîmpinate de reprezentanți ai Fede
rației de atletism din Cuba și de spor
tivi cubanezi. Cèle două atlete fruntașe 
vor participa la mai multe concursuri 
demonstrative.

BOX. Sala Floreasca a găzduit 
aseară prima reuniune a campionatului 
republican de box pe echipe. Campioa
na țării, Steaua București, a întrecut cu 
22—18 pe Dinamo Craiova. La categoria 
semimijlocie craioveanul Constantin 
Bogdan a obținut o surprinzătoare vic
torie în fața campionului tării, Con
stantin Anton.

CICLISM. Echipa de ciclism a 
U’.R.S.S., pentru cea de-a 16-a ediție a 
„Cursei Păcii” Praga-Varșovia-Berlin, 
va avea în frunte pe campionul olimpic 
Viktor Kapitonov, care participă pentru 
a 6-a oară la marea întrecere ciclistă. 
Restul componenților echipei sînt ru
tieri tineri : Antis Viaravas, Valeri 
Gorkunov, Alexandr Pavlov, Stanislav 
Korj și Alexandr Raspopov. O dată cu 
sosirea primăverii, cicliștii sovietic; se 
antrenează zilnic, parcurgînd cite 
150 km.

Un alt lot de cicliști sovietici, printre 
care G. Saidhujin, I. Melihov, A. 
trov, A. Cerepovici, se pregătește 
tru Turul Franței de amatori și 
curse importante din acest sezon.

ȘAH. După 10 runde, in turneul In
ternațional de șah de 
primele locuri se 
(U.R.S.S.) și Gligorici 
cite 6 puncte fiecare, 
tisch (R.P. Ungară), ocupă locul trei, cu 
5,5 puncte și o partidă întreruptă, tn 
runda a 10-a, Portisch a pierdui la 
Osmanagic, Simaghin l-a învins pe Șam- 
kovici, Bogdanovici pe Pachman, 
Gligorici a remizat cu Trifunovici.

SCHI. Reprezentanții federațiilor 
schi din R.D. Germană și R.F. Germană

Pe-

la Sarajevo, pe 
află Simaghin 

(Iugoslavia) cu 
Fostul lider, Por-

iar

de

dintre ele, unde
re de cite două persoane, iar în cea de-a patra —, 
o cantină studențească și d cantină-restaurant. Là 

.fiecare etaj al clădirii se află cabinete de studiu, și', 
biblioteci. în toamna anului trecut, studenții '.din 
Brno au mai primit un cămin studențesc cu a'ca
pacitate de 1 000 locuri. în următorii ani aici se vo
mai construi un complex studențesc.
Lucrări hidro-

O.M.M. în această ordine de idei, 
vorbitorul a arătat că trebuie exa
minată cu precădere propunerea de 
a se mări numărul membrilor’ comi
tetului executiv.

Referitor la procedura de lucru, 
delegatul. rojnîn a arătat că unele 
amendamente la Statutul O.M.M. au 
fost propuse depășindu-se termenul 
prevăzut în art. 28 din statut. 
Or, potrivit acelui text, comitetul nu 
poate proceda decît la examinarea 
propunerilor făcute cu cel puțin șase, 
luni înainte de deschiderea congre
sului. Problema procedurii de lucru 
a prilejuit vii discuții. Pusă la vot, . 
propunerea delegatului romîn a fost 
adoptată cu 68 de voturi pentru, trei, 
voturi contra (S:U.A., Anglia .șiț O- 
landa) și 5 abțineri. în acest fel, Co
mitetul pentru problemele generale 
și juridice va urma procedura pro
pusă de delegația romînă.- în baza 
acestei propuneri ău fost scoase de 
pe ordinea de zi a actualului con
gres unele amendamente care încăl- 
cau prevederile art. 28 din Statutul 
O.M.M.

GENEVA 6. Dé la trimisul special 
Agerpres, C. Benga:

La Geneva continuă lucrările con
gresului al IV-lea .al Organizației 

, Meteorologice Mondiale. Congresul , 
a hotărit înființarea a trei comisii 
de’lucru și anume una pentru pro
blemele tehnice,, alta pentru proble
mele administrative și financiare, 
precum și o comisie pentru proble
mele generale și juridice.

în cadrul comisiei pentru, proble
mele generale 
și juridice, din 
partea delegației 

. romîne a luat 
cuvîntul Con- . 
stantin Flitan, 

: care s^a referit 
•la propunerile 
de modificare a 
actualului statut 
a] O.M.M.

Delegatul ro- 
min a arătat că, 
în primul rînd, 
trebuie exami
nate -acele pro- 

. puneri care răs
pund unor ne- 

. cesit.ăți izvorî- 
te din practica

Consiliu) Economiei Apelor 
din R. P. Polonă a adoptat ho
tărîrea cu privire la construi
rea. pe cursul inferior al Vistu- 

a unei cascade hidroenergetice cu 9 trep- 
Realizarea acestei cascade în mai multe, 

o mare importanță pentru dez-

Au fost prezentate apoi 
științifice de speciali-

sesiunii continuă.
(Agerpres)

In ziua de 6 aprilie a încetat din 
viață tovarășul Alexandru. Farcaș, 
vechi militant ai mișcării muncito
rești, luptător devotat pentru cauza 
construirii socialismului în țara 
noastră.

Născut în anul 1900 în comuna 
Budești, regiunea Cluj, tovarășul 
Alexandru Farcaș a cunoscut de mic 
copil exploatarea, muncind la un 
moșier unde tatăl său era argat, 
începînd din anul' 1920 lucrează la 
minele din Lupeni. După 1927 vine 
la București, apoi se angajează la 

unde în 1939, pentrit atitu- 
în fruntea acțiuni- 
ale muncitorilor,

S.T.B., 
dinea sa hotărîtă 
lor revendicative 
este concediat.

în 1938 devine 
în 1939 face 
sectorului I .Galben P.C.R., apoi din 
Comitetul Local al P.C.R. București.

Pentru activitatea sa revoluționară, 
aparatul de represiune burghezo- 
moșieresc îl condamnă . la 25 ani 
muncă silnică și îl trimite la în
chisoarea din Caransebeș.

După 23 August 1944, tovarășul 
Farcaș îndeplinește diferite munci 
de răspundere în aparatul de partid 
și de stat. Activist devotat al parti
dului, tovarășul Alexandru Farcaș 
și-a închinat întreaga sa energie și 
putere de muncă cauzei clasei mun
citoare, luptei pentru victoria so
cialismului în patria noastră.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Populare Romîne.

Amintirea sa. va rămîne veșnic vie 
în inimile noastre.

COMITETUL 
ORĂȘENESC BUCUREȘTI 

AL P.M.R.

membru al P.C.R. 
parte din Comitetul

*
Corpul defunctului, se află depus 

astăzi. 7 aprilie, între orele 9 si 12, 
la Clubul.Atelierelor Centrale I.T.B. 
de unde cortegiul va porni spre cre
matoriul Cenușa.

au căzut de acord să alcătuiască o e-’ 
chipă unită la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Innsbruck. Printre altele s'-a 
stabilit ca in probele masculine de 
fond, fiecare tară să alinieze cile 5 con- 
curenți. In ce privește probele femi
nine de. fond, echipa va fi. alcătuită din 
5. reprezentante .ale R.D. Germane și 
una din R.F. Germană.

Azi la fotbal
Astăzi se -desfășoară meciurile celei 

de-a 18-a etape, a campionatului cate
goriei À de fotbal, Pe stadionul Repu
blicii din Capitală se vor disputa, în 
program cuplat, . intîlnirile : Dinamo 
București—Dinamo Bacău (14,45) și 
Steaua—Steagul Roșu Brașov (orele- 
16,30). Repriza a doua a meciului Steaua 
—Steagul Roșu va fi transmisă, la ora 
17,30, de stațiile noastre de-radio (pro
gramul I).

In tară se dispută următoarele jocuri: 
Știința Timișoara—Rapid; C.S.M.S. Iași 
—Progresul ; . Petrolul Ploiești—Știința 
Cluj; Farul Constanta—Crișana, - Mine
rul Lupeni—-U.T.A.

Meciul de șah
Botvinnik« P etrosian

Partida a 7-a a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre marii 
maeștri M. Botvinnik și T. Petro
sian s-a întrerupt la mutarea 41-a. 
într-un final de turnuri. Petrosian 
are un pion în plus și șanse de 
cîștig. Scorul, după cum se știe, 
este egal : 3—3. Astăzi se continuă 
partida , a T-a, iar mîine se. dispută, 
a 8-a partidă.

J

' lei,
te.

. trepte, va avea
.voltarea economiei R. P. Polone în anii următori. Ea
va permite punerea în. funcțiune a 9 centrale hidro
electrice cu o capacitate totală de 870 megawați. In 
urma unor ample lucrări de amenajare, făcute pe o 
pofțiune de 400 km,' fluviul Vistula va deveni acce
sibil vaselor de mare tonaj. Va fi rezolvată și pro
blema distrugerilor pricinuite anual de revărsările de 
apă, iar marile întreprinderi Industriale aliate de-a 
lungul Vistulei vor primi apă in cantități suficiente. 
Se consideră 

'trepte de pe
de âni.'

Zumbaîn este numele unui 
nou oraș mongol încă . ne
marcat pe harta republicii. Ö- 

rașul a apărut dé curînd în stepa semipustie. După 
ce. în această parte a R.P, Mongole a fost descoperit 
petrol, la Zumbain au venit mii de constructori, 
muncitori, funcționari, prospectori. Pentru ei s-au 
înălțat zeci de blocuri de locuit. Acum, aici func
ționează o școală medie, un spital, un cinemato- I 
graf și mai multe magazine.

TOKIO 6 (Agerpres).— Mii de 
muncitori și funcționari din capitala 
Japoniei au participai la 5 aprilie 
la mitingul organizai în apărarea 
intereselor lor vitale și a drepturilor 
democratice.

Masao Ivama, membru al C.C. al 
P.C. din Japonia, i-a îndemnat pe 
oamenii muncii din Japonia să 
lupie și mai energic pentru succesul 
forțelor democratice la alegerile 
pentru desemnarea guvernatorului 
capitalei japoneze. El a subliniat 
necesitatea zădărnicirii uneltirilor 
reacțiunij japoneze care încearcă 
prin toate mijloacele să împiedice 
desfășurarea cu succes a campaniei 
forțelor democratice în alegeri.

Participant!) la miting și-au expri
mat hotărîrea de a continua lupta 
pentru majorarea salariilot, pentru 
fixarea unui minim gairantăt de sa
larii și pentru reducerea zilei de 
muncă. în declarația adoptată de 
participanții la miting, toți munci
torii sînt chemați să declare la 10 
aprilie grevă generală in sprijinul 
revendicărilor lor.

Recent a apărut la Paris o carte 
dedicată familiei de savanti Curie 
care au.jucat un rol de seamă în 
descoperirea radioactivității. Autoa
rea cărții este Eugénie Cotton, pre
ședinta F.D.I.F. Volumul cuprinde 
■biografii ale marilor figuri de sa
vanti aparținînd familiei Curie, pre
cum și numeroase fotografii ilustrînd 
viața și activitatea lor științifică.

mari care se vînd în 20 000 de 
librării. Firește dă eu nu scriu pen
tru glorie. Scriu ca să cîștig bani- și 
să pot trăi. Acțiunile . romanelor 
mele se-desfășoară aproape exclusiv 
Pe vechi domenii întinse sau în vi
lele directorilor generali. Ideile și 
temele le iau din filme, pe care le 
redau apoi în romane povestindu-le 
de la coadă spre cap. Reușesc destul 
de bine. Cunosc scriitori de-ai noș
tri care au

UNIUNEA AGENȚIILOR DE PRESĂ romane".

La 6 aprilie a luat sfîrșit confe
rința reprezentanților agențiilor de 
presă africane organizată la Tunis, 
la inițiativa U.N.E.S.C.O. Au luat 
parte delegați din 30 de țări, precum 
și observatori din partea unor agen
ții de presă din țările Europei, A- 
mericii și Asiei-, La ședința de în
chidere a fost anunțată hotărîrea de 
a se crea o Uniune a agențiilor de 
presă africane. A fost adoptat un 
statut al uniunii, potrivit căruia 
între agențiile de presă africane 
vor fi stabilite relații mai strînse în 
ceea ce privește legăturile cu agen
țiile de presă din alte continente, 
schimbiil de informații și fotografii, 
contactele profesionale, colaborarea 
tehnică,. schimbul de corespondenți, 
precum și în alte domenii.
MUSIC-HALL... ÎNTR-O BISERICĂ

Pentru a îndrepta atenția tinere
tului spre religie, pastorul unei bi
serici luterane din Nürnberg (R.F.G.) 
a organizat într-o biserică un ade
vărat. music-hall. în sunetele stri
dente ale jazz-ului, 600 de tineri 
germani au interpretat „veselul* 
cîntec „Facem vrăji cu ajutorul for
ței atomice“. După aceea, ingeniosul 
preot le-a ținut o predică în timp ce 
în semiîntuneric au apărut pe un 
ecran scene colorate, care nu aveau 
nici pe departe un conținut „divin".

JEAN GABIN ABANDONEAZĂ

Cunoscutul actor francez Jean.
Gabin și-a anunțat intenția de a ..re
nunța la activitatea cinematografică. 
La sfîrșit.ul acestui an sau la începu
tul anului viitor, Jean Gabin își 
propune să turneze un ultim film, 

scris' în opt'ani..."200 de ' ca''încheiere a-'unei lungi cariere 
cinematografice.

Traficul cu stupefiante
Zilele trecute, Casa 

Albă a daț publicității 
un raport al Comisiei 
consultative pentru pro
blemele stupefiantelor, , . . ___
Voluminosul, raport pre- , care nu se ostenesc.pen- 

. președintelui tru cantități de stupeli- 
adoptarea ante măi mici de uri ki- 

a'poi 
mun

de li-.

zentat
S.U.A.
un,or

.pentru 
zurilor 

. ticului 
S..U.A.

In S.U.A... traficul cu.

cere
măsuri Urgente logram ; urmează 
lichidarea .gbu-. „half-pounds" și 
în domeniul Ira- cës" („jumătăți 
cu stupefiante în vră” ; '
............. ........ . ....ultima.. treaptă..................

mani; 10 la sută dintre 
aceștia sînt tineri sub 20 
de ani. (în aceste cifre 
nu sînt inăluși corr-’img- 
torii de marijuana, un 
drog foarte răs'pîndit mai 
ales.printre tineri). Az 
ceștia folosesc o cânii- 

. tale de .peste zece. tone, 
de heroină anuql. Spe- 
ciăliștii apreciază la mai 

și „uncii”), iar pe multe sute de milioane
de dolari anual suma.............. ............. ....... ........ ..... ... „deck- ,__ _ _

în S.U.A....traficul cu. flen”-ii j„oameni-gram”)' glbbală cheltuităde 'lo-
■ stupefiant.e. . fdee'. parte . èar^ 'v'ûct drogurile cu ’ “ Â., .. Ă...,.

amănuntul”...-(Din volu- pentru satisfacerea pa- 
„marelui bțisi-. mul ,,Vînătbâreq drago- Urnei lor.-Corespunzător, 

nului”). cîștigurile realizate dé
în mod practic, „regii" tra-ticânți se cifrează Ia' 

căd siîTîiQ imense.

din domenipj de .activi
tate al 
ness” și este supus unor 
legi nescrise, dar necr.u- . .__
țătoare, lată ,cum ,de- stiipetJantelpf . ......................
scrie publicistul francez niciodată în capcanele Toate aceste cîștiqurl 
Jean-Lue Bellapget ör- ..’’j
ganizația . tralicanților : pare că au strînse relații unui viciu care" rubmi- 
„Iri fruntea el se găsește ' , . .. L
patronul care conduce să amintim de faimo- 
operațiile din depărtare stil gangster Lucky, tu
și este în același, timp ciano, unul din ultimii 
creierul „strategic" și fi-, șeii ai traficdfui de stii- 
nanciarul Întreprinderii, pefiante'din S.U.A., care 
El este un client impor- . 
tant al băncilor dintr-o 
țară în care secretul fis
cal este bine păstrat...
El dispune de un șir de turile lui cu unele orga- 
adjuncti. Pe scara iërar- nizqtij de spionaj ame- 
hică urmează, chimiștli ricane 
care asigură' prepararea 
stupefiantelor, 
de încredere

nează sănătatea fizică.și 
morală a atîtor mii șl 
mii de oameni. Raportul • 
constată aceste stări de 
fapt. In ce privește re
mediile sugerate, ele nu 
pot avea alte rezultate 
decît acelea ale altor 
comisii, care au propua 
in trecut diferite soluțlL 
Toxicomania esfe un vL 
ciu care ține de viciile 
mai adinei ale societății 

Potrivit cifrelor oii- capitaliste, 
oamenii dale, in S.U.A, există 

care le peste 46 000 de toxico- L. SORESCU
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Rebeliunea mmtară dm Argentina 
a fost lichidată

„LUNA-4“ ȘI-A ÎNCHEIAT MISIUNEA
Date tehnico-știiniifice de mare însemnătate 

pentru explorarea Lunii

_ MOSCOVA 6 (Agerpres). — Comunicat TASS : La 6 aprilie, la ora 
4,24 (ora Moscovei), stația automată „Luna-4“ a trecut la o distanță de 
8 500 km de suprafața Lunii. Experiențele și măsurătorile efectuate cu 
ajutorul stației ,.Luna-4“ s-au terminat. Legătura prin radio cu stația va 
mai continua citeva zile.

S-a obținut un vast material experimental avînd o mare importanță 
pentru rezolvarea unor probleme tehnice legate de explorarea Lunii. 
Datele măsurătorilor sînt în curs de prelucrare și analizare la centrele 
științifice din țară care se ocupă de cercetarea spațiului cosmic.

In continuarea zborului său stația „Luna-4“ se va roti în cursul anu
lui 1963 în jurul Pămîntului pe o orbită alungită. Distanța maximă dintre 
stație și Pămînt în prima rotație va ‘ 
distanța minimă — aproximativ 90 000 km Datorită influentei forței de 
atracție a Soarelui și Lunii, orbita de deplasare a stației „Luna-4" va 
suferi cu timpul modificări serioase. Din această cauză static va ieși 
din sfera de acțiune a forței de atraejie a Pămîntului și se va transforma 
într-un satelit artificial al Soarelui.

Cu aceasta se încheie seria de comunicate TASS cu privire la de
plasarea stației „Luna-4“.

Savanții despre impertanța noii experiențe cosmice

in 
re- 

a

legăturilor radio în 
Cosmos etc. Chiar 
pînă a cunoaște rezul
tatul definitiv al zbo
rului, pot afirma că 
radioelectronica (am 
în vedere în primul 
rînd domeniul meu de 
activitate) a obținut o

Corespondență 
din Moscova

victorie pe care o pot 
aprecia ca strălucită".

I. Teifeli, colabora
tor științific al Insti
tutului Astrofizic din 
Alma-Ata, a declarat 
sîmbătă seara într-o 
emisiune a postului de 
radio Moscova: „Da
tele transmise de „Lu
na IV“ vor juca un 
rol foarte important 
in rezolvarea multor 
probleme privind na
tura fizică a solului 
lunar și în pregătirea 
următoarelor zboruri 
spre Lună".

Au devenit cunos
cute unele amănunte 
deosebit de semnifica
tive, legate de fotogra
fierea stației „Luna 
IV“ de către Observa-

împotriva represiunilor rasiste 
in Africa de sud-vest

După 35 de zile de luptă dîrză

Succesul grevei minerilor francezi

lor curajoasă 
să obțină satis- 
tuturor revendi- 
este totuși con-

fi de aproximativ 700 000 km,

torul Astrofizic din 
Crimeea. In ajutorul 
savanților a venit a- 
viația care a împrăș
tiat norii din raza vi
zuală a aparatajului. 
Conducătorul lucră
rilor, Andrei Severnîi, 
membru corespondent 
al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., a ară
tat că zborul stației a 
fost urmărit vizual 
pînă la 140 000 km 
distanță de Pămînt. 
(O comparație cu gă
mălia unui chibrit, fo
tografiată pe Pămînt 
la o distanță de câte
va sute de km este e- 
dificatoare în înțele
gerea acestei cifre). 
Pentru fotografiere a 
fost folosit unul din 
marile telescoape ale 
lumii, a cărui oglindă 
are diametrul de 2,6 
metri. Instalații elec
tronice speciale au 
mișcat încet, cu multă 
precizie. telescopul, 
care cintărește 62 
tone, îndreptîndu-l tot 
timpul, pe baza pro
gramului dinainte în
registrat de creierul 
mașinii electronice, 
spre stația automată 
„Luna IV".

AL. STARK

mat pentru a omorî africani. Gu
vernul sud-african plănuiește meto
dic uciderea în masă. Pînă și copiii 
sînt învățați în școli să-i ucidă pe 
negri“.

El a condamnat apoi arestările în 
masă efectuate de către poliția sud- 
africană în rîndurile populației de 
culoare.

In continuare, el a vorbit despre 
represiunile la care sînt supuși în
deosebi membrii Organizației popu
lare din Africa de sud-vest, care 
pentru a-și salva viața sînt nevoiți 
să trăiască în teritoriile africane 
învecinate.

Jacob Kuhangua a cerut Comite
tului special al O.N.U. să întreprin
dă urgente măsuri pentru a pune ca
păt acestei situații.

acorda un spoir da salarii mai mare 
de 4 la sulă și refuza să ia în con
siderație cererile privitoare la pre
lungirea concediilor. La începutul 
mișcării greviste, autoritățile au a- 
firmat chiar că nioi o discuție nu va 
avea loc cu reprezentanții minerilor 
atîta timp cît lucrul nu va fi reluat. 
Mai mult, a fost emis decretul de re
chiziționare a minerilor, cate deschi
dea calea unor măsuri de forță. Dé

parte de a-1 intimida, decretul, ca 
și alte măsuri tinzînd la spargerea 
grevei, au avut drept conse
cință întărirea voinței de luptă a 
minerilor și a unității lor. Este sem
nificativ ca în cele 35 de zile de lup
tă, C.G.T. și sindicatele sale au pri
mit 40 000 de adeziuni din rîndul mi
nerilor. Totodată lupta lor a fost 
■sprijinită de o largă mișcare de 
solidaritate, la care au participat 
oameni ai muncii comuniști, socia
liști, creștini și muncitori fără de 
partid. Este caracteristic, de a- 
semenea, că rareori p grevă a fost 
atît de sprijinită de masele popu
lare și s-a bucurat de o solidaritate 
muncitorească internațională 
de largă și de puternică.

Astfel încercările de a slăbi 
înăbuși mișcarea au dat greș, 
cîteva zile în urmă, ieșind de la 
recția minelor unde se desfășurau 
tratativele, conducătorii organizații
lor sindicale au subliniat în fața 
ziariștilor prezenți : „Și mal ales, nu

atît

și 
Cu 
di-
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Acțiuni pentru 
dezarmare și pa.ee

luptă co- 
submari- 

în

TOKIO, Comitetul de 
mună împotriva intrării 
nelor atomice ale S. U. A. 
porturile Japoniei a dat publicității 
la Tokio un apel în care se spune : 
..Protestăm cu indignare împotriva 
intrării submarinelor atomice ame
ricane în porturile Japoniei și sin
tern ferm hotărîți să ne intensificăm 
lupta împotriva atragerii Japoniei 
într-un război nuclear”.

In apelul său comitetul cheamă pe 
toți partizanii păcii și toate organi
zațiile democratice din Japonia să 
desfășoare în întreaga țară o cam
panie pentru strîngerea de semnă
turi pe o petiție adresată guvernului 
Ikeda, prin care se cere renunțarea 
la planurile prin care se oferă por
turile japoneze ca baze ale subma
rinelor atomice ale S.U.A.

*
LONDRA. Revista „Peace Cam

paign" a publicat declarația Comi
tetului englez pentru apărarea păcii 
intitulată „Să se pună capăt scanda
lului 
t.etul 
toate 
triva 
laris" stabilită să aibă loc la 25 mai.

★
NICOSIA. Peste 800 de locuitori 

din localitatea Akrotiri din Repu
blica Cipru, situată în apropierea 
unei baze militare britanice, au or
ganizat la 4 aprilie o demonstrație 
în fața comandamentului bazei. 
Demonstranții au protestat împo
triva faptului că trupele engleze au 
făcut construcții militare pe terito
riul localității respective, nesocotind 
protestele localnicilor.

cu rachetele „Polaris" ! Comi- 
cheamă să se sprijine prin 
mijloacele demonstrația împo- 
bazelor pentru rachete „Po-

I

Scopul întâlnirii de la Königswinter
BONN 6 (Agerpres). — La 5 apri

lie în localitatea Königswinter, de 
lingă Bonn, s-a deschis cea de-a 
14-a întîlnire a parlamentarilor en
glezi și vest-germani. Participantii 
la întîlnire vor discuta în primul 
rînd modalitățile de „lichidare a cri
zei europene", ivită în legătură cu 
eșecul tratativelor de la Bruxelles. 
Se va discuta, totodată, problema

După măsurile de naționalizare 
din Algeria

PARIS 6 (Agerpres). — „Comitetul 
pentru problemele algeriene", întru
nit sub președinția generalului- de 
Gaulle, a dat publicității un comuni
cat oficial in care se protestează îm
potriva naționalizării unor mari la
tifundii franceze din Algeria. în co
municat se spune că guvernul fran
cez „nu contestă dreptul Algeriei de 
a adopta regimul economic pe care 
îl dorește“ dar acest drept „nu poate 
fi exercitat în detrimentul interese
lor franceze fără a pune sub semnul 
întrebării modalitățile de colabora
re între cele două țări".

La Alger a avut loc vineri un 
mare miting al reprezentanților 
muncitorilor agricoli, în fața cărora 
a luat cuvîntul primul ministru Ben 
Bella. La un miting asemănător care 
a avut loc la Oran, el a arătat că 
măsurile de expropriere nu sînt în
dreptate exclusiv împotriva france
zilor ci privesc pe toți marii proprie
tari care sabotează politica econo
mică a guvernului algerian. Primul 
ministru a citat ca exemplu cazul 
moșierului algerian Bengana, care 
are o atitudine antipatriotică și care 
a fost expropriat la fel ea și latifun
diarii francezi care și-au părăsit mo. 
șiile. Ben Bella și-a exprimat spe
ranța că aceste măsuri nu vor afecta 
colaborarea franco-algeriană.

uitați că o victorie esențială a gre
vei noastre a constat și în lovitura 
grea dată principiului rechiziției“.

Greva minerilor a dat un sprijin 
eficace mișcării revendicative a ce
lorlalți oameni ai muncii. Așa cum 
subliniază Etienne Fajon în ziarul 
„l’Humanité", „minerii s-au luptat 
pentru ei și, în același timp, pentru 
toți ceilalți, pentru salariile tuturor, 
pentru concediile plătite ale tuturor, 
pentru libertatea tuturor". în timpul 
grevei minerilor, au obținut satisfa
cerea revendicărilor lor feroviarii 
din Lorena, muncitorii de la Combi
natul de gaze de la Lacq etc., ceea 
ce înseamnă că monopolurile din 
Franța au fost constrînse să dea 
înapoi într-o serie de sectoare ale 
frontului luptei de clasă.

MișcareCT grevistă din Franța a 
spulberat din nou mitul „păcii de 
clasă" și varianta lui „asociația ca
pitalului și muncii“, care constituie 
un fel de doctrină a partidului 
U.N.R., — partidul de guvernămînt 
din Franța. Lupta revendicativă din 
Franța a subliniat încăodată că uni
tatea și coeziunea constituie princi
pala armă a proletariatului în lupta 
pentru interesele lui vitale. Această 
unitate între comuniști și socialiști, 
între toate detașamentele clasei 
muncitoare, între forțele democratice 
din Franța a ieșit întărită din cea 
mai mare ciocnire de clasă care a 
avut loc de la apariția celei de-a 
V-a Republici. Acum, muncitorii 
francezi sînt mai conștienti de forțele 
și posibilitățile lor, de experiența 
cîștiqată în vederea viitoarelor bă
tălii ale clasei muncitoare.

JEAN MARANNE

Prezențe rominești peste notare
COPENHAGA 6 (Agerpres). — 

Scriitorul Ion Pas, președintele Co
mitetului de Radiodifuziune și Tele
viziune din R. P. Romînă, care se află 
în vizită în Danemarca, a vorbit în 
cadrul filialei din Copenhaga a A- 
sociației de prietenie danezo-romîne 
despre răspândirea operelor marelui 
povestitor danez Hans Cristian An
dersen în țara noastră.

La 5 aprilie Ion Pas. împreună cu

Ședință festivă consacrată aniversării 

tratatului sovieto-finiandez

HELSINKI 6 (Agerpres). — La 6 
aprilie, guvernul finlandez a orga
nizat o ședință festivă consacrată a- 
niversării a 15 ani de la semnarea 
tratatului sovieto-finlandez de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală. La adunare au luat parte pre
ședintele Finlandei, U. K. Kekkonen, 
K. Kleemola, președintele parlamen
tului, A. Karialainen, prim minis- 

miniștri, șefi ai tru al Finlandei,
partidelor politice, reprezentanți ai 
vieții publice din capitală. La șe
dință au participat, de asemenea, 
membrii delegației sovietice în frun
te cu A. N. Kosîghin, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. In cadrul adunării 
rostit cuvîntări primul ministru 
Karialainen și A. N. Kosîghin.

forțelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O.

Luînd cuvîntul la deschiderea 
tîlnirii, președintele R.F.G., Lubke, 
a încercat să justifice pactul în
cheiat între de Gaulle și Adenauer 
și să dovedească că acesta nu este 
îndreptat împotriva Angliei și a 
aderării ei la Piața comună.

Roberts, ambasadorul Angliei la 
Bonn, a dat citire mesajului adre
sat de primul ministru Macmillan 
participa nților la întîlnire. Scontînd 
probabil pe sprijinirea de către
R.F.G. a eforturilor Angliei de a pă
trunde în Piața comună, premierul 
englez a subliniat importanța deose
bită a 
mane 
pentru

colaborării anglo-vest-ger- 
în actualul „moment critic 
Europa".

Dehler despre problema 
retragerii lui Adenauer
BONN 6 (Agerpres). — Luînd cu

vîntul la Hamburg, în fața ziariști
lor, Dehler, vicepreședintele Bun- 
destagului, unul din fruntașii Parti
dului liber-democrat (P.L.D.), a de
clarat că vor fi necesare presiuni pu
ternice pentru ca Adenauer să pără
sească în toamna acestui an postul 
pe care îl deține.

Dehler a arătat că P.L.D., care este 
partener al partidului lui Adenauer 
(U.C.D.—U.C.S.) în coaliția guverna
mentală, intenționează să insiste a- 
supra plecării luj Adenauer din pos
tul de cancelar. Dacă el va refuza 
să-și îndeplinească promisiunile și 
nu se va retrage la toamnă din pos
tul său. aceasta ar provoca o criză 
a coaliției guvernamentale.

MOSCOVA. La 5 aprilie s-au în
cheiat lucrările primei sesiuni a 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. al 
celei de-a Vl-a legislaturi. Depu
tății Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
au ales în unanimitate pe Nikolai 
Ignatov președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
Ghenadi Voronov a fost confirmat 
în unanimitate președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.F.S.R.

GENEVA. La 5 aprilie la Palatul 
Națiunilor din Geneva și-a încheiat 
lucrările cea de-a 19-a sesiune a Co
misie' O.N.U. pentru drepturile omu
lui.

DAMASC. Potrivit agenției As
sociated Press, la 5 aprilie minis
trul de interne și guvernatorul mi
litar general ad
junct al Siriei, 
colonelul Amin 
El Hafez, a ordo
nat ridicarea res
tricțiilor de cir
culație decretate pe întreg teritoriul 
Siriei. Totodată, subliniază agenția, 
Hafez a ordonat reînceperea la 6 
aprilie a cursurilor universităților 
și școlilor din Siria După cum s-a 
mai anunțat, acestea au fost în
chise prin decretul guvernamental 
din 2 aprilie în urma demonstra
țiilor care au avut loc la Damasc 
și Alep.

HAVANA. Agenția Prensa Latina 
anunjä că unități ale forjelor armate 
revoluționare din Cuba au lichidat în 
provincia Matanzas două bande de 
contrarevoluționari. Aceste bande, a- 
flate în serviciul Agenției centrale de 
investigații a S.U.A. (C.I.A.) — subli
niază Prensa Latina — au comis mai 
multe acte criminale.

BONN. In cursul unei întreve
deri cu un grup de parlamentari ai 
partidului de coaliție liber-demo- 
crat și ai propriului său partid — 
Uniunea creștin-democrată. cance
larul Adenauer a acceptat cererea 
ca tratatul franco-vest-german să 
fie prezentat spre ratificare Bun- 
destagului însoțit de un preambul 
care să specifice că intrarea în vi-

însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.R. 
in Danemarca, I. Beseadovschi, au fă
cut o vizită prof. dr. Carl Iversen, 
rectorul Universității din Copenhaga. 
In aceeași zi, Hans Solvhoj, direc
torul general al Radioteleviziunii 
daneze, a oferit o masă în cinstea 
oaspetelui romîn.

•k
BERNA 6 (Agerpres). — Pianistul 

Valentin Gheorghiu, artist emerit al 
R.P. Romîne, și-a început turneul în 
Elveția și Italia cu un concert dat 
la 4 aprilie la Ascona împreună cu 
orchestra simfonică „Masterplayers“ 
din Lugano. Pianistul român a inter
pretat un concert pentru pian și or
chestră de Mozart.

La 5 aprilie Valentin Gheorghiu a 
concertat în orașul italian Sulmona.

*
HAVANA 6 (Agerpres). — La Ha

vana, la Ministerul Educației a avut 
loc conferința lectorului universitar 
romîn Ion Popovici despre geografia 
economică a R. P. Romîne. La confe
rință au participat profesori univer
sitari și specialiști cubani.

■' ■■ ;«■iijKWk*

Pentru a doua săptâmînă con
secutiv, în orașul Greenwood 
(statul Mississippi) continuă de
monstrațiile populației ele culoa
re, în semn de protest împotriva 
refuzului autorităților de a te 
permite înscrierea în listele elec
torate. După cum transmite agen
ția France Presse, 12 negri, care 
s-au îndreptat în grup spre tri
bunalul din Greenwood pentru a 
se înscrie în listele electorale, au 
fost arestați și condamnați la 5 
aprilie la 30 de zile închisoare și 
o amendă de 100 dolari fiecare, 
sub acuzația de „dezordini pe 
căile publice“. Poliția a afirmat 
că negrii „au tulburat circulația". 
In fotografie : Arestarea actoru
lui Dick Gregory, care împreună 
cu alți cetățeni de culoare a în
cercat să se înscrie pe listele 
electorale.

»-- ------------------ ;

Și

de 
la-

goare a tratatului nu va afecta 
angajamentele asumate de. R.F.G. 
în cadrul altor pacte sau organisme 
occidentale, cum ar fi N.A.T.O. 
Piața comună.

RIO DE JANEIRO. La Rio 
Janeiro a avut loc o conferință 
tino-americană pentru eliberarea 
deținuților politici din Paraguay. 
Conferința a cerut autorităților din 
Paraguay să pună imediat în liber
tate pe deținuții politici aflați în 
lagărele de concentrare, să se în
ceteze represiunile împotriva pa- 
trioților din Paraguay.

LONDRA. Agenția Reuter anun
ță că 2 000 de soldați britanici, 
precum și un batalion de parașu- 
tiști dintr-un regiment al forțelor 

aeriene britanice vor efectua timp 
de o lună manevre militare în 
insula Cipru.

NEW YORK. După cum trans
mite agenția Associated Press, în 
seara zilei de 5 aprilie la baza ae
riană Vandenberg (California) a 
fost lansat un satelit artificial al 
Pămîntului, denumit „Blue flash 
scout“. în declarația foițelor aerie
ne militare nu se indică amănunte 
cu privire la lansare și la carac
terul satelitului. De asemenea, nu 
se precizează dacă satelitul s-a 
plasat sau nu pe o orbită circum- 
terestră.

CAIRO. Delegația oficială alge
riană condusă de Houari Boume
dienne, ministrul apărării naționa
le, care se află în drum spre patrie 
după ce a întreprins o vizită în 
mai multe țări arabe, a sosit la 
Cairo. Delegația a fost primită la 
5 aprilie de președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser.

LONDRA. Agenția Reuter, citind 
surse din Papeete (Tahiti), a rela- 

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — Re
beliunea militară din Argentina declan
șată la 2 aprihe a luat sfîrșit vineri 
seara odată cu capitularea rebelilor. 
Președinția republicii a anunțat oficial
ca a fos* semnat acordul cu privire la 
condițiile de predare a rebelilor. în 
același timp, rebelii, concentrați la ul
tima lor bază, Puerto Belgrano, s-au 
predat trupelor guvernamentale. Prin
tre ei se află comandantul bazei, con- 
traamiralu* 1 Jorge Palma, precum și con
traamiralul Guillermo Perez-Piton. După 
cum transmite agenția U.P.I., un mare 
număr de alfi ofițeri argentinem care 
au luat parte a rebeliune au fugit în 
Chile și Uruguay, sau au cerut azil po
litic la diferite ambasade la ti no-a meri— 
cane din Buenos Aires. Agenția France 
Presse transmite că deocamdată nu se 
cunoaște soarta generalilor Menendez 
și Federico Toranzo Montero, çare s-au

Comentariile apă
rute ieri la Moscova 
în legătură cu zborul 
stației automate „Lu
na IV“ scot in evi
dență deosebita în
semnătate ti acestei 
noi și interesante ex
periențe cosmice efec
tuate de știința sovie
tică. Din comunicatele 
agenției „TASS", cît 
și din declarațiile spe
cialiștilor sovietici 
acest domeniu, 
iese că „Luna IV" 
procurat o cantitate 
foarte mare de date 
științifice, ale căror 
prelucrări și analize 
mai necesită un anu
mit timp.

Unul, din cunoscuții 
specialiști sovietici în 
domeniul electronicii 
și transmiterii in
formațiilor, Aleksandr 
Harkievici. membru 
corespondent al Aca
demiei de Științe a 
U. R. S. S.. a de
clarat : „Această ex
periență constituie un 
nou pas înainte. 
Datele obținute sînt 
foarte importante pen
tru astronomi, pentru 
specialiștii în dome
niul conducerii auto
mate. pentru rezolva
rea unor probleme ale

NEW YORK 6 (Agerpres). — Lu- 
ind cuvîntul în fața Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
popoarelor și țărilor coloniale, Jacob 
Kuhangua, secretarul Organizației 
populare din Africa de sud-vest, a 
condamnat politica discriminatorie 
pe care o promovează guvernul ra
sist sud-african pe teritoriul Africii 
de sud-vest.

Kuhangua a arătat că, urmărind 
să pregătească înăbușirea mișcării 
de eliberare, autoritățile rasiste sud- 
africane au distribuit albilor din A- 
frica de sud-vest arme și muniții 
pentru a acționa „în cazul în care 
ar fi atacați de populația indigenă“, 
i,Fiecare alb, a precizat el, este înar-

După o dîrză luptă grevistă 
de 35 de zile, la capătul căreio au 
obținut satisfacerea unora din reven
dicările esențiale, cei 220 000 de mi
neri francezi au reluat lucrul.

Reprezentanții sindicali ai Confe
derației Generale a Muncii, ai sindi
catelor creștine și ai „Force Ouvriè
re" au semnat cu direcția minelor 
de cărbuni din Franța un acord 
care aduce minerilor sporuri de sa
larii, atingînd în total 12,5 la sută 
la 1 aprilie 1954, precum și prelun
girea concediului plătit. Ei au obți
nut și acordul de a se începe în 
curînd tratative cu privire la o serie 
de revendicări privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

Desigur, minerii francezi sînt con- 
ștlențl că ceea ce au reușit să ob
țină prin această luptă este depar
te de a fi suficient pentru îmbună
tățirea condițiilor lor de trai. Este 
știut că ei au durata de lu
cru cea mai lungă din cele șase 
țări ale Pieței comune, în timp ce 
remunerațiile pe care le primesc sînt 
cele mai scăzute. Silicoza face mar: 
ravagii în rîndurile lor. înrăutățirea 
condițiilor de trai ale minerilor, ca 
șl ale altor categorii de muncitori 
constituie una din. consecințele so- 
cial-economice cele mai vitrege ale 
acestei uniuni monopoliste care este 
Piața comună.

Dacă prin lupta 
minerii nu au putut 
facerea imediată a 
cărilor, succesul el 
siderabll. Prin unitatea și fermitatea 
lor, el au reușit să determine autori
tățile să dea înapoi. înainte de qre- 
vă, guvernul aprecia că nu poate

Uneltirile anticubane de la Managua
MANAGUA 6 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Nicaragua a luat 
sfîrșit la 5 aprilie conferința miniș
trilor de interne și șefilor servicii
lor de spionaj ale țărilor din Ame
rica Centrală și S.U.A. Lucrările con
ferinței au scos în evidență teama 
guvernelor participante, de influen
ța ideilor revoluției cubane și hotă- 
rîrea lor de a se împotrivi prin toa
te mijloacele desfășurării unei acti
vități politice cu caracter democra
tic. După cum s-a anunțat oficial, 
participanții la această conferință au

„Scandalul T* F. X.“ continuă
WASHINGTON 6 

(Agerpres). — „Scanda
lul T.F.X. — avionul 
militar supersonic a că
rui construcție a fost 
încredințată de Ministe
rul de Război al S.U.A. 
companiei „General Dy
namics“. — continuă la 
Washington“, relatează 
agenția France Presse. 
După cum se știe, un 
grup de senatori ame
ricani, avînd legături cu 
compania „Boeing", au 
acuzat, pe ministrul de 
război. McNamara, și pe 
a.lți comandanți mili
tari din Pentagon, că au 
dat dovadă de „favori
tism" predând comanda 

în valoare de cîteva mi
liarde de dolari compa
niei „General Dyna
mics“, deși prototipul 
avionului prezentat de 
societatea „Boeing“ și 
prețul cerut de ea erau 
mai avantajoase.

Raportul Comisiei de 
anchetă create de sena
tul S.U.A. în legătură cu 
acest scandal, arată că 
comandanții marinei și 
aviației S.U.A., amiralul 
Anderson și generalul 
Curtis Lemay, au apro
bat concluzia experților 
militari că oferta com
paniei „Boeing“ era mai 
puțin costisitoare și mai 
serioasă.

tat la 6 aprilie că în această re
giune din arhipelagul Polineziei au 
început lucrările pentru crearea 
unei baze franceze de rachete și 
experiențe nucleare. Potrivit agen
ției, luna viitoare pe atolul Muru
roa, situat la 750 mile sud-vest de 
capitala insulei Tahiti, Papeete, 
urmează să sosească 300 de specia
liști militari francezi. Mururoa va 
deveni baza pentru experiențe nu
cleare franceze.

SANTO DOMINGO. Agenția
U.P.I. anunță că în noaptea de 5 
spre 6 aprilie în capitala Republi
cii Dominicane a avut loc o cioc
nire între poliție și un grup de de
monstranți care manifestau îm
potriva arestării lui Rafael 

niila, comentator 
leviziune, pentru 
vernului. Politia, 
prăștie pe demonstranți, a folosit 
bastoane cie cauciuc și pistoale. A- 
gentia anunță că în rîndurile de
monstranților se semnalează ră
niți.

al postului de te- 
critici aduse gu- 
încercînd să-i im-

WASHINGTON. Comisia S.U.A. 
pentru energia atomică a anunțat 
că la 5 aprilie în S.U.A. a fost e- 
fectuată o nouă explozie nucleară 
subterană la poligonul experimen
tal din statul Nevada.

PARIS. La Paris se deschide azi 
cea de-a 18-a 
lui miniștrilor 
telor membre
S.U.A., Anglia,

sesiune a Consiliu- 
de externe ai sta- 
ale S.E.A.T.O - 
Franța, Pakistan. 

Tailanda, Filipinele, Australia și 
Noua Zeelandă — care a fosl pre
cedată. între 3 și 4 aprilie, de con
ferința consilierilor militari ai a- 
cestui bloc militar.

CARACAS. In statul Zulia (Ve
nezuela) din cauza exploziei unei 
bombe cu plastic a fost deteriorată 
conducta de petrol aparținînd so- 

aflai în fruntea rebeliunii șl rînf dațl 
dispăruți.

Potrivii agenției Reuter, acordul cu 
privire la predarea rebelilor prevede 
obligaț'a din partea guvernului de a 
exclude din viața publică pa sprijini
torii fostului președinte argentisean 
Jüan Peron. Citind „surse guvernamen
tale“ aceeași agenție relevă că acordul 
prevede de asemenea predarea necon
diționată a unităților rebele din cadrul 
marinei, precum și traducerea In fața 
tribunalelor a conducătorilor militari și 
civili ai rebeliunii.

Agenția U.P.I. transmite că, drept 
urmare a lichidării rebeliunii, guvernul 
a ordonaf retragerea patrulelor militare 
de pe străzile capitalei țării, Buenos 
Aires. Gărzile din fața clădirilor gu
vernamentale au fost ridicata șl s-a 
permis reluarea zborurilor interna «le 
avioanelor comerciale.

studiat și au adoptat o serie de re
comandări în care, sub pretextul 
„împiedicării activității comuniste“, 
propun intensificarea acțiunilor re
presive împotriva popoarelor din A- 
merica Centrală și a spionajului față 
de Cuba.

Potrivit agenției France Presse, re
zoluțiile adoptate prevăd, printre al
tele, eliberarea de pașapoarte pe 
care să fie înscrisă mențiunea „Ne
valabil pentru Cuba", o întărire a 
„supravegherii frontierelor", împie
dicarea oricărei propagande denu
mită „comunistă", precum și crea
rea în fiecare dintre țările Americii 
Centrate a unui serviciu de spionaj 
care să strîngă informații privitoa
re la „activitatea comunistă". Parti
cipanții la conferință au hotărît, de 
asemenea, să cheme toate guvernele 
din America Centrală să adopte mă
suri pentru a împiedica pe cetățenii 
acestor țări să viziteze Cuba.

Stevenson la Madrid
MADRID 6 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Reuter, Adlai 
Stevenson, reprezentantul perma
nent al Statelor Unite la O.N.U., 
care se află într-un turneu prin mai 
multe capitale vest-europene, a sosit 
vineri seara la Madrid. El a avut 
întrevederi cu Fernando Maria de 
Castiella, ministrul de externe al 
Spaniei.

Răspunzînd la întrebările unor 
ziariști, Stevenson a declarat că 
se va întîlni cu membri ai guver
nului franchist, cu care va discuta 
problema soartei bazelor militare a- 
mericane din Spania.

Ministrul de război, 
Robert McNamara, a a- 
dresat o scrisoare Comi
siei de anchetă în care 
arată că „aprecierile fur
nizate de experții mili
tari cu privire la prețul 
avionului T.F.X. au fost 
considerate de societă
țile constructoare de 
avioane drept fanteziste 
Si nu pot fi luate în 
considerație de ele“.

Comisia de anchetă a 
sugerat ca cele două 
companii să construias
că fiecare cite un avion
T.F.X., ceea, ce ar costa 
însă imensa sumă de 
500 000 000 dolari.

cietății americane „Creol Petro- i 
leum Corporation”.

LONDRA. La 5 aprilie, guvernul 
englez a respins cererea Comitetu
lui special al O.N.U. pentru aplica
rea Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale de a primi îna
inte de 22 aprilie o misiune a Co
mitetului O N.U. pentru a discuta 
situația din Rhodesia de sud. După 
cum s-a mai anunțat, în cadrul lu
crărilor Comitetului special al 
O.N.U. au luat cuvîntul numeroși 
vorbitori care, subliniind urgența 
acestei măsuri, dat fiind faptul că 
în ultima vreme situația din a- 
ceastă colonie s-a agravat într-un 

mod deosebit, au 
cerut ca misiu
nea O.N.U. să fie 
primită la Lon
dra înainte de 
22 aprilie.

NEW YORK. La 4 aprilie 2 700 de 
muncitori de la poligonul de ex
perimentare a rachetelor din Las 
Vegas (Nevada) au declarat o 
grevă în semn de protest împo
triva „atitudinii dictatoriale“ a Co
misiei S.U.A. pentru enerqia ato
mică. După cum menționează a- 
genția France Presse, greva — a 
7-a la număr începînd din luna ia
nuarie — a 
„nemulțumirea 
noile condiții 
puse în noul 
Greva, anunță 

fost provocată de 
muncitorilor față de 
de salarizare" pro- 

contract colectiv, 
agenția, a întrerupt

lucrările de studiere a 
cu propulsie nucleară 
chete.

unui motor 
pentru ia

46 de osiașiSAIGON, La 4 aprilie 
dieimș'i, d'slocaț. dm Saigon pentru 
întărirea detașamentelor de pedepsire 
din provincia Bm Dm. au trecut de 
par‘ea part:zanilo' sud-vietnamezi. In 
cursu anulu 1962, de partea parti
zanilor au trecu* 15 000 de ostași die- 
miști.


